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Від укладача
Усім відомо, що література завжди була і є потужним засобом
впливу на людську свідомість. На мій погляд сучасна література
останнім часом набуває більш масового, розважального або
просвітницького характеру, при цьому втрачаючи свою гуманітарну
роль, естетичні, художні та змістовні якості. На жаль це на руку не
дуже талановитим, але винахідливим авторам. Дехто займається по
суті завуальованою компіляцією. Часом кон’юнктурні посередні твори
пропонуються громадськості під гаслами патріотизму, духовного
відродження, краєзнавства.
Переглядаючи отримані видання, ловиш себе на відчутті, що перед
тобою невідомо для чого і для кого видані книжки, до того ж доволі
часто низької поліграфічної якості.
Вірогідно відсутність чітко сформованої культурної, освітньої
політики, надійної соціальної основи не дає можливості видавцям
передбачити прийдешній день, відчути себе впевненими. Тому більшість з
них, ніби поспішаючи все встигнути, живуть одним днем, що й
обумовлює появу сумнівної, але своєчасно проплаченої друкованої
продукції.
Суспільно-політичні зміни в українському суспільстві дестабілізували книговидавничу галузь, відмінивши стару систему з її тематичними планами видавництв та суворою залежністю від поліграфвидаву та Головліту. Воно б і непогано, але натомість що маємо на
сьогоднішній день? На мій погляд у книговидавничій справі (принаймні на
Рівненщині) важко побачити структуровану систему, спрямовану на
досягнення певних цілей.
Розрізнені видавці, окремі видавництва, керуючись інколи лише
меркантильними мотивами, беруться за видання будь-яких замовлень, не
надто переймаючись їх художньою, літературною, а то й змістовною
цінністю. Виникає таке враження, що надрукувати книгу може кожен,
хто заплатить за замовлення. Зелене світло просто для всіх: для не дуже
грамотних, не дуже освічених, для проголошувачів ідей, чий здоровий
глузд викликає глибокі сумніви, для марнославців, що пишуть про самих
себе, щедро демонструючи свої родинні фотографії...
Насправді викликає занепокоєння можливість «...псевдоавторства,
привласнення текстів, примітивних їхніх переробок, потоку псевдокниг,
скочуванні галузі у стихію самвидаву...» 1.
До того ж виходить значна кількість книг низької поліграфічної
якості. Це стосується художньо-технічного оформлення книги (неякісна
оправа та неналежний сорт паперу, незручний для читання текст,
низької якості ілюстрації тощо). В багатьох виданнях невірно
Теремко В. Відкритість до змін як ключова умова стабільності видавництва / Василь Теремко
// Вісн. Кн. палати : науково-практичний журнал. – 2012. – № 11. – С. 3–5
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оформлений мінімум
вихідних даних. Титульна сторінка буває
перевантажена непотрібними відомостями. У той же час в деяких
книгах навпаки не вказуються укладач, редактор, видавець, місце або рік
видання. Додаткові випускні відомості (макет бібліографічної картки)
або відсутній, або не відповідає правилам бібліографічного опису. І це
далеко не повний перелік недоліків.
Тим приємніше брати до рук книги високого ґатунку, які достойно
представляють нашу літературу, культуру, мистецтво, науку, історію
тощо. Це видання, які несуть в собі правду, світ духовності та знання.
Це автори, у яких вочевидь є талант. І такі книги пропонує читачам
бібліотека, яка завжди виконувала благородну і необхідну для суспільства
функцію – через книгу нести людям знання та культуру.
У наш час це набуває особливого значення, адже тенденція до
зниження освіченості, культурного та морального рівня суспільства
викликає велике занепокоєння. Тому перед бібліотекою постають важливі
завдання: протистояти негативним процесам у читанні, сприяти підвищенню рівня освіченості, моралі, культури, у т. ч. і культури мовлення
тощо, використовуючи для цього інноваційні методи роботи, сучасні
технології, особливо у наш час, коли електронні видання витісняють друковану продукцію. Хоча насправді цифрові технології аж ніяк не перешкоджають бібліотеці, яка цілком адаптувалась до вимог інформатизованого
суспільства, та впевнено використовує автоматизовані технології.
У 2010 році Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
(РОУНБ) створила сайт «Бібліотека творів авторів Рівненщини»
(www.оn-libr.info), на якому в електронному форматі представляє книги
місцевих авторів (видані на Рівненщині та за її межами) та місцеву
періодику.
З 2012 року бібліотека задіяна у створенні інтегрованого ресурсу –
електронної бібліотеки (ЕБ) «Культура України». Ресурси ЕБ розміщуються на окремому сайті, адміністрування якого здійснює Національна Парламентська бібліотека України (elib.nplu.org). Там читач
знайде електронні версії видань і авторів Рівненщини.
Але повернемося все ж таки до книговидання.
«Вісник Книжкової палати» подає статистику книг і брошур серед
регіонів України. Звісно Київ посідає місце загальнонаціонального
книговидавничого центру і на його частку припадає 28,2% загальної
кількості назв і 34,2% загального тиражу 2012 року. На другому місті
стабільно знаходиться Харківська область: порівняно з минулим роком
кількість назв збільшилась на 1937 друк. од. (64%), тиражі – на 10 403,5
тис. прим. (93,4%).
У більшості регіонів відзначається приріст назв та тиражів,
зокрема у Вінницькій області – 81 (23,9%) за назвами, 28,5 тис. (22,7%)
за тиражем, у Волинській відповідно 38 (17,8%), 179,1 тис. (126,9%), у
Донецькій – 398 (33,4%), 1335,8 тис. прим. (79,1%), у Сумській – 60
(18,2%), 28,2 тис. прим. (18,8%) тощо.
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Темпи книгодрукування знижені за назвами і за тиражами у
Житомирській (на 16,65 за назвами і на 36,2% за тиражами), у
Закарпатській (на 37,4% і 6,2%), у Луганській (на 16,6% і 19,2%),
Миколаївській (на 33,5% і на 19%), Одеській (на 21,2 і 31,7%) та деяких
інших областях.
На жаль у цей перелік попадає і Рівненщина, де також відмічено
тенденцію до зменшення: назв – на 10,3%, тиражів – на 35,5%.
Однак на кількості надходжень місцевих видань до бібліотеки це не
відобразилось: РОУНБ отримала навіть більше ніж минулого року, а
саме: 340 назв видань (пронумеровано 317 позицій, оскільки деякі
однойменні випуски описано під одним номером). У 2011 – 328 назв, 308
позицій.
Ця цифра свідчить лише про надходження до РОУНБ і не є
кількісною характеристикою всіх видань області за рік.
Частка місцевих надходжень від загальної кількості порівняно з
минулим роком зменшилась і складає: 7,61% (2011 – 9,12 % ). Але це
викликано збільшенням загального числа назв надходжень до бібліотеки у
2012 році до 4467 (у 2011 – 3590).
Найбільше назв надійшло від Національного університету водного
господарства та природокористування – 87 (2011 р. – 92). На другому
місці видавництво «Волинські обереги» – 42 (30). За ними – видавець Олег
Зень – 38 (31), Національний університет «Острозька академія» – 26
(25), «Живое слово» – 19 (20), видавець М. Дятлик – 19 (13), «Овід» – 11
(2), В. А. Лапсюк – 10 (4), «Азалія» – 8 (5), Рівненський державний
гуманітарний університет – 7 (7). Решта видавництв і видавців
представлена 1–6 назвами.
У галузевому аспекті співвідношення надходжень виглядає таким
чином: художня та дитяча література – 53 (у 2011 р. − 61), техніка та
сільське господарство – 37 (39), книги історичної тематики, в т.ч.
історія краю – 18 (24), економіка – 25 (23), природничі та фізикоматематичні науки – 30 (28), мистецтво – 24 (16), культура, наука,
освіта – 25 (26), видання релігійної, духовної тематики – 26 (27),
політика, політичні науки – 7 (8), філологія – 7 (12), бібліографічні
видання – 12 (18). Інші галузі представлено 1–4 назвами. Видання, що
продовжуються – 52 (42).
Як і в попередні роки переважає художня література.
З 50-ти у 2010 р. та 70-ти у 2011 р. до 80 назв зросла також
частка книг, які безпосередньо стосуються різних аспектів життя
Рівненщини – історії, географії, екології, сільського господарства,
політики, науки, освіти, культури, не беручи до уваги продовжувані та
наукові видання, у яких містяться статті, доповіді, результати
наукових досліджень з різних аспектів історії та життя краю.
Збільшилась кількість наукової, навчальної літератури та
публіцистики. Добре представлені видання з мистецтва. Як і раніше
надходить велика кількість книг релігійної тематики.
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Безумовно значна кількість книг, отриманих бібліотекою, буде
користуватися попитом.
Дозволю собі коротко зупинитися на деяких виданнях.
Тим, хто цікавиться історією рідного краю, неодмінно треба прочитати книги, написані на основі достовірних фактів, документів та спогадів:
Данильчук Г. Ф. «Рівне у долях його мешканців» – книга цікава для
пізнання історії міста, адже в ній йдеться про життя корінних рівнян
та їх родин, кожен з яких зробив свій внесок у процвітання та духовність
Рівного. Видання проілюстроване фотографіями, з яких ніби постає
минуле.
Гольдін В. Г. «Слід на землі» – в основі книги лежить щоденник,
який автор вів протягом майже півстоліття. Живий свідок історії, який
описав життя при радянській Україні, в Рівному, на Волині без прикрас,
зі всіма протиріччями і особливостями. Для багатьох краян це буде ніби
подорож у призабуті часи...
Бендюк М. «Історія та легенди давнього Острога». Про славне
княже місто написано дуже багато. У цій книжці розповідається не
лише про історичні та археологічні пам’ятники, але й переповідаються
старовинні легенди.
Олександр Олійник у документальній повісті «Куркулі» розповідає
про пережите, про трагічне життя українських селян, про те, як важко
було не зламатися духовно і фізично під тиском кількох влад окупантів.
Безумовно кожен має почитати перевидання першої збірки поезії
Олега Ольжича «Рінь» (львівське видання 1935 р.), що вийшла у
видавництві «Азалія». У книжці містяться також матеріали про
письменника.
Якщо рекомендувати поетичні збірки, то окрім добре відомих на
Рівненщині імен, включених у цей каталог, раджу відкрити для себе досі
не відомих поетів. Тим, хто захоплюється поезією, варто прочитати
авторів, про яких йдеться нижче.
Здавалося би, яка поезія може бути у житті юриста? Але
відкривши збірку Галини Олійник «Танець розквітлого саду», ви поринете
у напрочуд прекрасний та вишуканий світ. У тонкому візерунку
віртуозної поетичної мови переплелися і порухи душі, і почуття, і
усвідомлення краси цього світу.
Так само дивує кандидат технічних наук Сергій Остапчук. «Вітер з
осені» – так називається його книга. Проста, чесна і чиста поезія.
Образи настільки знайомі і зримі, що створюється абсолютний ефект
присутності.
Невеличка збірка лірики А. Зіневич «Осінь» наче запрошує читача
на осінній бал із останніми яскравими сполохами пізніх квітів та
відблисками золотого листя, нагадуючи про неповторність усього, що
нас оточує.
Безумно знайде свого читача і перша книга публіцистики
українського поета, прозаїка, драматурга, перекладача, літературного
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критика Олександра Ірванця «П’яте перо», в якій автор у притаманній
йому манері ділиться враженнями від мандрівок по Україні та
зарубіжжі та своїми зазвичай оригінальними думками з різного приводу.
Якщо говорити про мистецтво, то справжнє захоплення
викликають фотоальбоми Олександра Харвата, у яких митець
демонструє нам справжню красу життя та неповторність кожної
миті. Кожна фотографія з його альбомів – справжній витвір мистецтва. Це «Фотовернісаж на Покрову 2011», «Моя маленька
Батьківщина: Здолбунівський край», «Рівне. На межі тисячоліть», «Я
люблю своє місто, я люблю свій край» та «Едельвейс».
З багатьма виданнями Рівненщини 2012 року відвідувачі бібліотеки
вже мали можливість ознайомитися на заходах, які постійно
проводяться у стінах книгозбірні.
Так презентувалися книги члена Національної спілки письменників
України Олександра Євтушка «Пиво з абрикосів», поета-пісняра Михайла
Островського «Зелений вогонь», «Максимкові сни» та музичного диску
«Холодний яр», Тетяни Піяр «Наша доля – Союз українок», Ірини
Баковецької «Римовані весни».
Книги місцевих авторів були представлені під час проведення усного
журналу «Літературні імена Рівненщини» (за сторінками літературнохудожнього журналу «Погорина»), на поетичних читаннях «Пам’яті
Валер’яна Поліщука», на обласному конкурсі «Краща книга Рівненщини».
Впродовж року також відбулись презентації:
− біобібліографічних покажчиків: «Жив на чатах духовного
ренесансу» – про Б. І. Степанишина, «Артур Меремінський: З любов’ю до
природи і до людей».
− енциклопедичного видання «Острозька академія ХVІ−ХVII ст.»
за участю ректора Національного університету «Острозька Академія»
Ігоря Пасічника та професора Петра Кралюка;
− книги «За вашу і нашу волю» народного депутата 1-го, 2-го та
4-го скликань Верховної Ради України, Голови Республіканської
Християнської партії Миколи Поровського;
− книги кандидата історичних наук Володимира Ковальчука
«Літопис УПА» та інших видань Рівненщини.
Найкращі місцеві видання популяризуються через різноманітні
масові заходи, книжкові виставки, рекламну продукцію, повідомлення у
засобах масової інформації.
Вже традиційними у бібліотеці стали щорічні книжкові ярмарки,
на яких представляється друкована продукція видавництв Рівненщини.
Інформація про нові та цікаві книги виставляється на сайт
книгозбірні (http://libr.rv.ua) у рубриках «Книга Рівненщини», «Нові
надходження», «Читайте – це цікаво».
Відділом обслуговування користувачів документами з мистецтва
на сайті бібліотеки у рубриці «Це цікаво» була розміщена інформація про
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збірку поезії «Барви невимушених слів» художника Богдана Бардецького,
вірші якого захоплюють різнобарв’ям кольорів та відтінків життя.
Також було представлено вперше виданий українською мовою
роман Єжи Єнджеєвича «Українські ночі або родовід генія» про великого
українського поета-бунтаря Тараса Шевченка.
Подано інформацію про сибірські оповіді Л. П. Струся
«Спецпереселенці: пам’яті гірке слово» – про страшні долі людей, кого
хвиля сталінських репресій занесла до Сибіру та залишила там навіки.
Про те, як спецпереселенці у нелюдських умовах освоювали тайгу. На
сторінках цієї книги – страшні спогади про понівечені життя та гіркі
слова пам’яті дітей, народитися яким судилося у неволі.
Також на сайті РОУНБ щомісячно виставляються нові книги в
декількох номінаціях для голосування за кращу книгу Рівненщини минулого
року.
Отримати включені в каталог видання можна, відвідавши
Рівненську обласну універсальну наукову бібліотеку за адресою:
м. Рівне, пл. Короленка, 6.
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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ. РАЙОНИ
1. Губанов Д. В. Успішні підприємства Рівненщини / Д. В. Губанов,
А. Ю. Панасюк. – Рівне : О. Зень, 2012. – 232 с. : іл.
У яскраво ілюстрованій книзі розповідається про підприємства та
компанії Рівненської області, що успішно розвиваються. У окремих
розділах представлено понад 70 підприємств різних галузей економіки –
їх історію, досягнення, напрями діяльності, продукцію чи послуги.
2. Зареєстрований ринок праці Рівненської області (2006–2011
рр.) : аналіт.-стат. зб. / Рівнен. обл. центр зайнятості. – Рівне : [б. в.],
2012. – 160 с.
Статистично-аналітичний
збірник
містить
матеріали,
що
характеризують стан ринку праці Рівненської області в динаміці за 2006–
2011 роки на підставі обстежень населення з питань економічної
активності, звітності підприємств, установ та організацій щодо
використання робочого часу, адміністративних даних державної служби
зайнятості.
Висвітлюються тенденції на зареєстрованому ринку праці,
відображається загальна ситуація щодо безробіття в цілому на Рівненщині
та містах і районах області. Збірник містить таблиці, діаграми та карти,
що дають можливість наочно простежити динаміку процесів безробіття,
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
безробітних, інших заходів політики зайнятості населення.
Збірник буде корисним для керівників та фахівців органів державної
виконавчої влади, наукових установ та навчальних закладів, об’єднань
роботодавців та профспілок, інших користувачів, що займаються
вивченням та вирішенням проблем ринку праці.
3. Транспорт і зв’язок Рівненщини за 2011 рік : стат. зб. / за ред.
Л. С. Мішенкової. – Рівне : [б. в.], 2012. – 107 с.
У статистичному збірнику вміщено дані про розвиток транспорту і
зв’язку в області за 2011 рік у порівнянні з попередніми роками.
Розраховано на широке коло читачів.
4. Хто є хто на Рівненщині 2012 : [довідник] / упоряд.
Г. Атаманчук ; ред. М. Матвійчук. – Рівне : Лапсюк В. А., 2012. – 232 с.
Дев’ятий випуск біографічного довідника присвячений відомим
діячам науки, культури, політики, представникам владних і бізнесових
структур Рівненщини. Видання включає понад 400 біографічних довідок.
Історія краю
64 с.

5. Без права вибору / уклад. С. Ситай. – Рівне : О. Зень, 2012. –

У книзі представлена збірка розповідей, присвячена жителям
Рівненщини, постраждалим від нацистського режиму в роки Другої
світової війни. Матеріали зібрані та опрацьовані працівниками
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Рівненського обласного осередку Міжнародної громадської організації
МФ «Взаєморозуміння і толерантність».
6. Бендюк М. Історія та легенди давнього Острога / М. Бендюк.
– Острог : [Свинарчук Р. В.], 2012. – 196 с. : 106 іл.
Старовинне місто Острог, яке зберігає визначальні для України
цінності, у якому виростав і творив історію і культуру знатний рід князів
Острозьких, оповите легендами. Острог – це предківські міфи, спільна
історична пам’ять, культурні та релігійні прикмети і традиції, знаки
національної самобутності, закодовані в легендах, переказах, спогадах та
символах.
Перша частина книги проведе мандрівника по усіх пам’ятках
архітектури та музеях, що є в місті. Друга ж розкриє легенди, що
пов’язані з історією міста та з діяльністю князів Острозьких. Більшість
легенд супроводжується коментарями автора.
Видання розраховане на широке коло читачів, перш за все
шанувальників історії України, та буде корисною і науковцям.
7. Волненко Н. П. Самостріли : нарис історії села на Волині
(Рівнен. обл.) / Н. П. Волненко, Л. П. Дмитрук. – Рівне : Волин.
обереги, 2012. – 108 с.
Село Самостріли – одне з найдавніших поселень Кореччини
Рівненської області. Доля його подібна до долі багатьох українських сіл.
Але для його жителів – це маленька Батьківщина, яка є джерелом сили та
добра. Автори книги розповідають про історію рідного села та про його
жителів, нагадуючи кожному, що потрібно знати та пам’ятати своє
коріння.
8. Гольдін В. Г. Слід на землі / В. Г. Гольдін. – Рівне : Волин.
обереги, 2012. – 532 с. : іл.
Важко перелічити, скільки будинків і промислових об’єктів стоїть у
Рівному, області, на Волині, зведених будівельними організаціями завдяки
вмілому керівництву В. Гольдіна. Великий Будівничий, Людина з великої
літери – так про нього говорять ті, хто працював з ним чи знає його.
Протягом п’ятидесяти років автор вів щоденник, який став основою
його книги. Півстоліття, описане ним, постає чітко і без прикрас, але
колоритно і рельєфно, в усіх відтінках, тонах і напівтонах. У книзі
зазначені події, які відбувалися в Радянському Союзі, Україні, на Волині
та Рівненщині. Хто хоче знати справжню історію – має читати саме такі
книжки.
9. Горбова Ю. Стежками села Великий Мидськ / Ю. Горбова. –
Рівне : Овід, 2012. – 124 с. : іл.
Ця книга – результат дослідницько-пошукової роботи студентки,
магістранта історико-соціологічного факультету Рівненського державного
гуманітарного університету Юлії Горбової про рідне село Великий
Мидськ Костопільського району Рівненської області. Досліджено історію
села та його сучасне життя із своїми відмінностями та особливостями,
його духовну спадщину, культуру та освіту.
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10. Західне Полісся : історія та культура : [зб. наук. пр.] / ред.упоряд. А. Українець. – Рівне : О. Зень, 2012. – Вип. 4 : Володимирецький р-н Рівнен. обл. – 200 с. : іл.
У збірнику опубліковані матеріали науковців, які відображають
сучасний стан досліджень Полісся. Цей випуск містить краєзнавчі
дослідження і матеріали наукових експедицій.
Видання розраховане на істориків, археологів, етнологів,
фольклористів, мистецтвознавців, етномузикологів, учителів, студентів та
широке коло шанувальників історичної та етнічної спадщини Полісся.
11. Квасилів : фрагменти історії : в 2 т. / упоряд. та голов. ред. А.
Лимич (Войнарович). – Рівне : Волин. обереги, 2011. – Т. 2. – 492 с. :
іл.
У збірнику висвітлюється історія Квасилова від невеликого
чеського села до сучасного українського селища. Книга містить
фотографії, з яких постають минуле та сьогодення в подіях та обличчях.
Матеріал у книзі закінчується 2010 роком, коли Квасилову
виповнилося 565 років від першої писемної згадки та 140 років від часу
заселення його чехами.
Книга адресується тим, чия доля пов’язана з Квасиловом, а також
майбутнім поколінням, аби знали та пам’ятали свою історію.
12. Пересопниця : стежками краєзнавчих подорожей /
упорядкув., передм. В. М. Войтовича ; ред. Н. Корнійчук. – Рівне :
[М. Дятлик], 2012. – 180 с.
Збірка основана на історичному та етнографічному матеріалі.
Використані першоджерела, легенди, перекази, оповіді, спогади та
авторські записи про Пересопницю.
Для
науковців,
етнографів,
фольклористів,
краєзнавців,
мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться історією та культурою України.
13. Петриков А. М. Відлуння грізної пори / А. М. Петриков,
С. М. Пілат ; ред. Ю. Береза. – Рівне : [В. А. Олейник], 2012. – 164 с.
У книзі містяться спогади, розповіді, поетичні рядки про непрості
часи радянського режиму, буремних воєнних та повоєнних років, коли
українці виборювали свою незалежність. Увійшли також публікації
часописів воєнного 1943 року, які збереглися до наших днів, та частково
реставрований щоденник Чижа Т. Д., учасника визвольних змагань, члена
ОУН-УПА.
Видання містить світлини, плакати, листівки ОУН 1943 року.
14. Яськевич Р. З глибини віків : нариси з історії сіл: Шпанів,
Олексин, Хотин, Зозів / Р. Яськевич. – Рівне : [М. С. Дятлик], 2012. –
106 с.
Автор розповідає про історію сіл, розташованих неподалік міста
Рівного, про людей, які народилися або жили там і залишили свій слід в
пам’яті нащадків. Це і магнатський рід Радзивіллів і відомий руський рід
Чапличів, що володів великими маєтностями у межах сучасного
Рівненського району, який поріднився з князями Корецькими,
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Вишневецькими, Чорторийськими, Четвертинськими; це і династія
священослужителів у с. Великий Олексин. У книжці згадуються й окремі
постаті, завдяки яким зберігалась культура, духовність нашого народу та
розвивалися села.
Книга розрахована на всіх, хто небайдужий до історії рідного краю.
Див. також №№ 160, 162, 171, 176, 181.

м. Рівне
15. Данильчук Г. Ф. Рівне у долях його мешканців / Г. Ф. Данильчук. – Рівне : М. Дятлик, 2012. – 192 с.
До книги завідуючої відділу виставок Рівненського обласного
краєзнавчого музею Галини Данильчук увійшли двадцять нарисів,
написаних за спогадами рівнян. Долі окремих людей і цілих родин тісно
пов’язані з історією Рівного. Читач дізнається про маловідомі сторінки
історії міста, про події, які відбувалися тут у часи соціально-політичних
змін, воєнних протистоянь, національно-визвольних змагань, повоєнного
відродження.
Герої нарисів – відомі особистості нашого міста: священик і
народний цілитель Михайло Носаль, доктор медичних наук Борис
Квашенко, заслужений вчитель УРСР і поет Іван Куліш, актор Ігор
Жилінський, відомий футболіст Леонід Молчановський та інші.
Розповіді проілюстровані світлинами з сімейних архівів мешканців
Рівного, які ніколи не публікувалися.
16. Рівне та околиці Рівного : стежками краєзнавчих подорожей
/ упорядкув., передм. В. М. Войтовича ; ред. Н. Корнійчук. – Рівне :
В. Войтович, 2012. – 320 с. : іл.
Пропонована книга (по суті – мала етнографічна енциклопедія
одного з районів Рівненського краю) – це результат багаторічних
етнографічних пошуків письменника, художника, дослідника української
міфології Валерія Войтовича.
У виданні містяться відомості про села і містечки історичного
Погориння, основані на історичних і етнографічних матеріалах
(першоджерела, легенди, перекази, оповіді, спогади та авторські записи).
Хронологічні межі історичного матеріалу – від ХІІ до кінця ХХ ст.,
давніх фото – від кінця ХІХ – до середини ХХ ст.
З аматорських та студійних світлин постають картини минулого,
живі обличчя нашої історії.
Див. також №№ 209, 210, 306а.

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
17. Андрєєв О. А. Основи нанотехнологій : навч. посіб. / О. А.
Андрєєв, М. А. Віднічук, А. М. Єгізарян ; за заг. ред. М. А. Віднічука. –
Рівне : О. Зень, 2012. – 49 с.
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Метою посібника є ознайомлення старшокласників, зокрема
слухачів, кандидатів та дійсних членів Малої академії наук України з
картиною наносвіту і методами управління нею та з основами
нанотехнологій.
Головним результатом навчання має бути не сума переданих знань,
а розвиток мислення, формування уявлення про фундаментальні основи
природничих наук, розуміння незавершеності пізнання і можливості його
подальшого розвитку, про перспективи використання нанотехнологій для
реалізації потреб суспільства.
Див. також № 266.

Людина та навколишнє середовище. Охорона довкілля
18. Клименко М. О. Український екологічний тлумачний
словник : навч. посіб. / М. О. Клименко, М. А. Михальчук,
Т. Ю. Гринюк, З. М. Буднік. – Рівне : НУВГП, 2011. – 311 с.
Словник містить різноманітний науковий, довідково-інформаційний
матеріал та тлумачення значної кількості термінів і понять з різних
розділів екології. Посібник буде корисним для студентів освітньокваліфікаційних рівнів – бакалавр, спеціаліст та магістр напряму
підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також фахівців екологічної галузі.
19. Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія,
стан та перспективи розвитку : матеріали доп. І Міжнар. наук.-практ.
конф., [м.] Березне, 19-20 трав. 2012 року. – Рівне : Волин. обереги,
2012. – 248 с.
У збірнику викладено матеріали доповідей учасників Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Природно-ресурсний
комплекс
Західного Полісся: історія, стан та перспективи розвитку». Доповіді
присвячені актуальним питанням вирішення екологічних проблем
Західного Полісся, організації та функціонування природно-заповідного
фонду, сталому веденню лісового господарства, історико-культурним
проблемам Полісся тощо.
Див. також № 314.

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Математика
20. Бомба А. Я. Нелінійні задачі типу фільтрація-конвекціядифузія-масообмін за умов неповних даних : монографія / А. Я. Бомба,
В. І. Гаврилюк, А. П. Сафоник, О. А. Фурсачик. – Рівне : НУВГП,
2011. – 276 с.
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Монографію
присвячено
розробці
методології
збурень
моделювання, дослідження та оптимізації параметрів систем типу
«фільтрація-конвекція-дифузія-масообмін» в схильних до деформації
середовищах з урахуванням взаємовпливу визначальних факторів процесу
на характеристики середовища і додаткових джерел та явищ на основний
процес за умов неповних даних.
Для спеціалістів з математичного моделювання та обчислювальних
методів, інженерів, аспірантів, магістрантів, а також для наукових
співробітників, що спеціалізуються у галузі прикладної математики.
21. Водяна С. П. Вища математика. Ч. 2 : (Застосування похідної
до дослідження функції та побудова її графіка. Інтегрування функції
однієї змінної) : навч. посіб. / С. П. Водяна. – Рівне : НУВГП, 2012. – 94 с.
У трьох розділах навчального посібника викладено теми
застосування похідної до дослідження функції та побудова її графіка,
інтегрування функції однієї змінної (невизначений, визначений інтеграл,
невласні інтеграли), застосування визначеного інтегралу. Посібник
містить тематичні завдання для самостійної роботи студентів, питання
самоконтролю знань, короткий історичний огляд розвитку диференціального та інтегрального числення.
Призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
«Машинобудування», та для студентів інших напрямів підготовки, які
вивчають відповідні розділи вищої математики.
22. Крівцов В. В. Нарисна геометрія : навч. посіб. / В. В. Крівцов. –
Рівне : НУВГП, 2012. – 140 с.
У посібнику викладено основні теоретичні положення нарисної
геометрії, передбачені програмою. Кожний розділ містить контрольні
тестові запитання.
Рекомендовано студентам за напрямом підготовки «Гідротехніка
(водні ресурси)».
23. Мартинюк П. М. Методи оптимізації та дослідження операцій :
навч. посіб. / П. М. Мартинюк, О. Р. Мічута. – Рівне : НУВГП, 2011. –
283 с.
У посібнику викладено вступ до теорії методів оптимізації.
Розглянуто методи лінійного програмування, методи нелінійної
оптимізації, елементи теорії багатокритеріальних та погано обумовлених
оптимізаційних задач. Посібник містить велику кількість прикладів та
завдання до самостійного виконання лабораторних робіт.
Для студентів ВНЗ напряму підготовки 6.040301 «Прикладна
математика».
24. Математика : методичні матеріали до написання наук.дослід. робіт / А. Я. Бомба, Д. Т. Белешко [та ін.]. – Рівне : РМАНУМ,
2012. – 70 с.
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У посібнику наведено вимоги, методичні рекомендації та поради
щодо підготовки, написання, оформлення і захисту науководослідницьких робіт учнями – членами Малої академії наук відділення
математики.
Адресовано працівникам освіти, які працюють з обдарованими
учнями у філіях МАН та навчальних закладах нового типу (колегіумах,
гімназіях, ліцеях) та учнями – членами МАН.
25. Науменко Ю. В. Нарисна геометрія : навч. посіб. / Ю. В.
Науменко, В. В. Крівцов. – Рівне : НУВГП, 2012. – 213 с.
Розглянуто основні розділи нарисної геометрії – ортогональне та
аксонометричне проеціювання. Ілюстративність подання матеріалу та
наочності зображень супроводжується стислою формою представлення
текстового опису головних положень всіх розділів предмету.
Посібник може бути використаний для підвищення ефективності
засвоєння теоретичної частини курсу при самостійній роботі студентів та
розвитку їх просторової уяви.
Призначено для студентів технічних спеціальностей.
26. Слюсарчук В. Ю. Збірник задач із функціонального аналізу :
навч. посіб. / В. Ю. Слюсарчук. – Рівне : НУВГП, 2011. – 124 с.
Збірник містить короткі теоретичні відомості та задачі з функціонального аналізу, що вивчається студентами технічних університетів. Викладено
матеріал з урахуванням сучасних тенденцій розвитку функціонального
аналізу, наведено його символіку та термінологію.
27. Сявавко М. Математика прихованих можливостей : навч.
посіб. / М. С. Сявавко. – Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.»,
2011. – 396 с.
Розглянуто основні методи роботи із неповною інформацією, зі
знаннями, насамперед нечіткими. Аналізуються системні дослідження
важливих класів моделей інтелектуальних систем, поданий розв’язок
складних важко структурованих і формалізованих задач сфери бізнесу,
управління, планування, діагностики, прийняття рішень тощо.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів,
які проходять підготовку за спеціальностями «Математичні методи,
моделі та інформаційні технології в економіці», «Економічна
кібернетика», «Комп’ютерні науки», «Прикладна математика».
Див. також № 141.

Фізика
28. Новак О. Ф. Розвиток теоретичного мислення учнів на
прикладах фізики та астрономії / О. Ф. Новак, М. В. Остапчук. –
Рівне : О. Зень, 2012. – 180 с.
Посібник рекомендовано для розвитку теоретичного мислення учнів
з фізики і поглибленого засвоєння ними теоретичних методів вивчення і
аналізу явищ природи та їх закономірностей.
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29. Фізика : методичні рекомендації до написання наук.-дослід.
робіт / Ю. М. Галатюк, М. Ю. Галатюк, В. П. Шевчук, А. І. Тимощук.
– Рівне : РМАНУМ, 2012. – 62 с.
У посібнику розкриваються теоретичні та методичні основи
організації дослідницької роботи учнів з фізики в контексті діяльності Малої
академії наук. Посібник призначений для учнів загальноосвітніх шкіл,
слухачів, кандидатів та дійсних членів МАН, вчителів фізики та астрономії,
студентів природничих спеціальностей педагогічних факультетів.
Див. також № 264.

Хімія
30. Буденкова Н. М. Фізико-хімічні методи досліджень : навч.
посіб. / Н. М. Буденкова. – Рівне : НУВГП, 2011. – 244 с.
У посібнику викладено відомості про основні сучасні методи
фізико-хімічних досліджень, застосування їх для оцінки стану
навколишнього середовища. Матеріал подано з урахуванням новітніх
досягнень науки. Запитання для самоконтролю, тренінгові тестові
програми, лабораторний практикум допомагають закріпити набуті знання.
Призначений
студентам
агрохімічних
та
екологічних
спеціальностей ВНЗ.
31. Кусковець С. Л. Основи теорії горіння та вибуху : навч.
посіб. / С. Л. Кусковець, О. С. Шаталов, В. О. Турченюк. – Рівне :
НУВГП, 2012. – 374 с.
У посібнику в систематизованому вигляді представлено основні
показники, що визначають пожежну небезпеку речовин і матеріалів.
Детально розглянуто теоретичні фізико-хімічні основи, механізм
виникнення та розповсюдження процесів горіння й вибуху, теорії
теплового та ланцюгового вибуху, параметри вибуху та їхню
характеристику, умови самозаймання та запалювання горючих сумішей,
вогнегасні речовини, їхні характеристики та основні способи і механізм
припинення горіння.
Призначено для підготовки фахівців та для студентів, які вивчають
«Основи охорони праці»; буде корисним для працівників з охорони праці
та техногенної безпеки.
32. Кусковець С. Л. Теорія горіння та вибуху : практикум :
навч. посіб. / С. Л. Кусковець, О. С. Шаталов. – Рівне : НУВГП, 2012.
– 213 с.
У посібнику розглянуто процеси горіння та вибуху і окремо –
процес припинення горіння. У стислому систематизованому вигляді
представлено основні теоретичні відомості про показники, що визначають
пожежну небезпеку речовин та матеріалів. Наведено приклади розрахунку
кількісних величин, що характеризують процес горіння та вибуху,
розглянуто методики визначення показників пожежовибухонебезпеки
речовин та матеріалів тощо.
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Матеріал посібника насичений довідковими даними та прикладами
розрахунків з поясненнями.
Посібник призначений для підготовки фахівців за напрямом
«Охорона праці» та практичних працівників з охорони праці та
техногенної безпеки.
33. Скрипник І. Г. Фізико-хімічні методи досліджень
будівельних матеріалів : лаборатор. практикум / І. Г. Скрипник. –
Рівне : НУВГП, 2011. – 186 с.
У практикумі наведено основи експериментальних досліджень,
необхідні методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, завдання,
форми таблиць для отримання результатів та їх обробки тощо.
Розраховано на студентів ВНЗ бакалаврського рівня підготовки за
напрямом 6.060101 «Будівництво».
НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
(геодезичні, геофізичні, геологічні та географічні)
34. Волкова Л. А. Водні ресурси, їх використання та охорона :
практикум : навч. посіб. / Л. А. Волкова, Т. О. Басюк. – Рівне :
НУВГП, 2011. – 96 с.
Практикум містить методичні розробки, що сприяють засвоєнню
студентами набутих знань, умінь і навичок на практичних заняттях при
самостійному вивченні дисципліни «Водні ресурси, їх використання та
охорона».
Для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні
ресурси)» (професійне спрямування «Гідромеліорація», «Водопостачання
та водовідведення»).
35. Кахнич П. Ф. Геодезія. Навчальна практика : навч. посіб. /
П. Ф. Кахнич, В. Р. Ревуцький. – Рівне : НУВГП, 2012. – 166 с.
Посібник містить робочу програму навчальної дисципліни
«Геодезія», методичні рекомендації до вивчення модулів та тем
лекційного матеріалу, підготовки та виконання лабораторних та
розрахунково-графічних
робіт,
контрольні
питання,
список
рекомендованої літератури.
36. Манековська І. Є. Лабораторний практикум «Гідрохімія
водойм» : навч. посіб. / І. Є. Манековська, М. В. Яцков. – Рівне :
НУВГП, 2011. – 93 с.
Представлений практикум складається з трьох розділів. Перший
присвячений загальним питання організації лабораторних робіт. До
кожної з 17-ти тем, представлених у другому розділі, дається теоретичний
вступ і запитання для самоконтролю. Третій розділ містить чотири
розрахункових роботи з різних тем курсу гідрохімії водойм.
Посібник буде корисним при вивченні матеріалу в умовах
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) студентами напряму
підготовки 6.090201 «Водні ресурси та аквакультура», 6.060103
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«Гідротехніка (водні ресурси)» та 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
37. Панчук Ю. М. Інженерна геодезія : навч. посіб. / Ю. М.
Панчук, І. М. Бялик, О. Є. Янчук. – Рівне : НУВГП, 2012. – 337 с.
Посібник містить робочу програму навчальної дисципліни
«Інженерна геодезія», методичні рекомендації до вивчення модулів та тем
лекційного матеріалу, підготовки та виконання лабораторних та
розрахунково-графічних
робіт,
контрольні
питання,
список
рекомендованої літератури.
38. Шевчук В. Механічні основи структурного аналізу : навч.
посіб. / В. Шевчук, М. Лавренюк. – Рівне : О. Зень, 2011. – 80 с.
Викладено основні питання механіки суцільних середовищ:
напруження та деформації у точці зв’язки між ними для різноманітних
геологічних середовищ. Теоретичний матеріал супроводжується значною
кількістю прикладів розв’язання задач.
Для студентів геологічних факультетів університетів, спеціалістів і
геомеханіків.
Див. також №№ 267, 314.

Географія
39. Марців О. Вчимо столиці швидко, легко і назавжди :
ейдетич. посіб. / О. І. Марців. – Рівне : Дока центр, 2012. – 60 с.
Посібник надає можливість вивчити самостійно столиці всіх
держав світу без надмірних зусиль, вільно, легко і назавжди. Після
засвоєння матеріалу посібника у кожного з’являться стійкі навички, які
допоможуть зберігати у пам’яті безмежну кількість інформації.
Призначений вчителям та учням, батькам та їхнім дітям, а також
всім, хто хоче розвинути свою пам’ять.
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Екологія
40. Клименко О. М. Методологія покращення екологічного стану
річок Західного Полісся (на прикладі річки Горинь) : монографія /
О. М. Клименко, І. І. Статник. – Рівне : НУВГП, 2012. – 206 с.
Монографія присвячена вивченню впливу природних і
антропогенних факторів на формування екологічного стану річок
Західного Полісся та розробці природоохоронних заходів.
41. Кушнірук Ю. С. Рекреація та курортологія : навч. посіб. /
Ю. С. Кушнірук. – Рівне : НУВГП, 2012. – 146 с.
Навчальний посібник містить конспект лекцій, вказівки щодо
вивчення окремих тем, план практичних занять, контрольну тестову
програму, список рекомендованої літератури, робочу програму. Може
бути використаний при самостійному вивченні дисципліни в умовах
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ЄКТС студентами напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування» ВНЗ.
42. Ліхо О. А. Антропогенний вплив на геосистеми (басейни
річок) : навч. посіб. / О. А. Ліхо, О. М. Клименко, І. І. Статник. – Рівне :
А. Червінко, 2011. – 202 с.
У посібнику висвітлено коло питань, пов’язаних з функціонуванням
геосистем під впливом антропогенних чинників. Особлива увага
приділяється стійкості геосистем до антропогенного навантаження.
Висвітлюються основні питання управління геосистемами та організації
геосистемного моніторингу, т. ін.
Рекомендовано студентам ВНЗ з екологічним та водогосподарським
профілем навчання.
Див. також №№ 266, 271.

Гідробіологія
43. Будз М. Д. Річки Світу : довідник / М. Д. Будз. – Рівне :
НУВГП, 2012. – 201 с.
В довіднику наведено основні характеристики річок світу. Подані
основні гідрографічні характеристики річкових басейнів (довжина
основного водостоку, площа басейну), витрати води та основні елементи
гідрологічного режиму.
Довідник може бути корисним для спеціалістів водного господарства, екологів та широкого громадського загалу.
ТЕХНІКА
44. Альтман В. В. Основи експлуатації автомобільних доріг :
навч. посіб. / В. В. Альтман, В. А. Гайдукевич. – Рівне : НУВГП, 2012.
– 229 с.
У посібнику розглянуто відомості про експлуатацію автомобільних
доріг, техніко-економічні показники якості автомобільних доріг, умови
утримання, види і причини виникнення деформацій та руйнування доріг.
Посібник призначений студентам, які навчаються за професійним
спрямуванням «Автомобільні дороги і аеродроми».
45. Бабич Є. М. Робота і розрахунок залізобетонних рам при дії
повторних навантажень : монографія / Є. М. Бабич, С. В. Філіпчук,
Н. І. Ільчук. – Рівне : НУВГП, 2012. – 179 с.
Висвітлені нові результати експериментальних досліджень та
встановлені особливості роботи залізобетонних рам при дії повторних
навантажень. Наведена удосконалена методика розрахунку елементів рам
на основі деформаційної моделі поперечних перерізів.
Для працівників будівельних проектних організацій, наукових
працівників, студентів та аспірантів.
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46. Бабич Є. М. Робота і розрахунок несучої здатності
згинальних залізобетонних елементів таврового профілю при дії
повторних навантажень : монографія / Є. М. Бабич, П. С. Гомон,
С. В. Філіпчук. – Рівне : НУВГП, 2012. – 109 с.
Висвітлено нові результати експериментальних досліджень та
встановлено особливості роботи згинальних залізобетонних елементів
таврового профілю при дії повторних навантажень. Розроблена методика
розрахунку несучої здатності нормальних перерізів досліджених
елементів, яка відповідає положенням європейських стандартів.
Для працівників будівельних проектних організацій, наукових
працівників, студентів та аспірантів.
47. Безусяк О. В. Арматура для залізобетонних конструкцій :
навч. посіб. / О. В. Безусяк, Н. В. Лушнікова. – Рівне : НУВГП, 2012. –
176 с.
У посібнику розглянуто технологічні аспекти виготовлення
арматурних виробів. Міститься стислий лекційний курс, практичні
заняття, питання для самоконтролю та тестові питання, практикум,
завдання та вказівки до виконання курсового проектування, список
рекомендованої літератури, предметний покажчик.
Для студентів ВНЗ напряму підготовки 6.0600101 «Будівництво».
48. Водопостачання та водовідведення : прогр. підготов. студ. до
держ. атестації освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр» : навч. посіб. /
В. О. Орлов, В. О. Шадура, С. Б. Проценко, А. М. Орлова. – Рівне :
НУВГП, 2011. – 223 с.
У навчальному посібнику наведено задачі та тестові завдання з
основних
фахових
дисциплін
професійного
спрямування
«Водопостачання та водовідведення», які надають можливість студентам
підготуватися до ступеня бакалавра.
Для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом «Гідротехніка
(водні ресурси)»; професійне спрямування «Водопостачання та
водовідведення».
49. В’яжучі матеріали, бетони і розчини у сучасному будівництві :
навч. посіб. / [Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, В. Адамчик та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2012. – 268 с.
У посібнику висвітлено питання технології, будівельно-технічні
властивості, умови раціонального використання в’яжучих будівельних
матеріалів. Викладено основні напрямки зниження ресурсо- і
енергоспоживання у виробництві таких матеріалів, шляхи їх
модифікування.
Посібник призначен для студентів ВНЗ напряму підготовки
«Будівництво» та може бути використаний практичними робітниками
будівельних організацій і підприємств.
50. Гайдукевич В. А. Основи транспортної психології : навч.
посіб. / В. А. Гайдукевич, О. Б. Потійчук. – Рівне : НУВГП, 2012. –
207 с.
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У навчальному посібнику викладені основи психофізіології
формування та виконання керуючих дій водія. Описані фактори, що
визначають надійність водіїв, показано вплив психофізіологічних та
особистих якостей, а також навколишнього середовища на поведінку
водіїв. Надані методи формування, вдосконалення і тренування надійності
водіїв. Розглянуті також психофізіологічні особливості керування
автомобілем у нічний час та надані рекомендації щодо професійного
підбору водіїв для таких умов роботи.
Посібник призначений для студентів ВНЗ з напрямів підготовки
«Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» і
«Автомобільні дороги та аеродроми».
51. Гайдукевич В. А. Штучні споруди на дорогах : навч. посіб. /
В. А. Гайдукевич, О. В. Жеребьятьєв. – Рівне : НУВГП, 2012. – 262 с.
Розглянуто основні типи штучних споруд, що створені на дорогах
для їхнього захисту від природних впливів: зсуви, лавини, водяні та селеві
потоки. Наведено приклади застосування споруд та їх розрахунків.
Для студентів будівельних спеціальностей ВНЗ.
52. Гіроль М. М. Охорона праці у водопровідно-каналізаційному
господарстві : навч. посіб. / М. М. Гіроль, М. В. Бернацький,
В. Є. Хомко. – Рівне : НУВГП, 2011. – 351 с. : іл.
Розглянуто теоретичні і практичні питання з охорони праці у
водопровідно-каналізаційному господарстві, наведено необхідні відомості
з правових і організаційних питань, місце і значення СУОПГ в системі
управління. Відображено основні заходи безпечної експлуатації
водопровідно-каналізаційних об’єктів, висвітлено умови безпечного
виконання основних ремонтно-будівельних робіт та заходи і засоби
пожежної безпеки.
53. Гіроль М. Системи водовідведення : навч. посіб. / М. Гіроль,
Б. Охримюк, Г. Собчук, Ґ. Лагуд. – Рівне : НУВГП, 2011. – 444 с.
У посібнику розглянуто основи водовідведення побутових і
дощових стічних вод з території населених пунктів, сучасні схеми і
системи водовідведення, конструкції мереж та споруд, рекомендації з
розрахунку і проектування водовідвідних мереж та споруд, нормативні
вимоги та приклади розрахунків.
Призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
«Гідротехніка (водні ресурси)», а також буде корисним інженернотехнічним працівникам, зайнятим проектуванням, будівництвом і
експлуатацією систем та споруд водовідведення.
54. Данченков Я. В. Теорія інформації : навч. посіб. / Я. В. Данченков.
– Рівне : НУВГП, 2012. – 111 с.
У посібнику викладено основні поняття і визначення теорії,
кількісні міри та одиниці вимірювання інформації. Розглянуто системи
передачі інформації та умови її раціонального використання, основні
методи квантування, кодування та модуляції сигналів, що здійснюють
передачу інформації. Наведено методику проведення практичних занять.
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Навчальний посібник призначений студентам, які навчаються за
напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерні технології».
55. Дворкін Л. Й. Довідник з будівельного матеріалознавства :
навч. посіб. / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, О. М. Бордюженко. – Рівне
: НУВГП, 2012. – 438 с.
У посібнику подається короткий огляд основних матеріалів та
виробів сучасного будівництва. Розкрито сутність понять та термінів,
вживаних у будівельному матеріалознавстві. Наведені довідкові дані про
склад та властивості будівельних матеріалів і виробів та область їхнього
раціонального застосування. Розглянуто загальні питання технології
будівельних матеріалів і виробів, їх надійності та довговічності.
Для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки
«Будівництво» та «Гідротехніка (водні ресурси)».
56. Дворкін Л. Й. Опоряджувальні будівельні матеріали : навч.
посіб. / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін. – Рівне : НУВГП, 2011. – 291 с.
У посібнику наводиться технічна характеристика основних видів
опоряджувальних будівельних матеріалів. Наводяться склади і показники
технічних властивостей сучасних опоряджувальних матеріалів з
природного каменю, кераміки, скла, розчинів і бетонів, гіпсових,
азбестоцементних виробів, лакофарбових і полімерних матеріалів,
виробів з деревини, металевих опоряджувальних матеріалів.
Посібник призначений для студентів ВНЗ напряму підготовки
«Будівництво».
57. Карпович І. М. Основи програмування мовою Visiual Basic :
практикум : навч. посіб. / І. М. Карпович, В. О. Савич, Ю. О. Шепетько.
– Рівне : НУВГП, 2011. – 117 с.
Розглянуто основні напрямки алгоритмізації і програмування
економічних задач з використанням методів візуального проектування,
принципи системного підходу до опрацювання та аналізу економічної
інформації на ПК.
Для студентів, які вивчають галузі «Економіка та підприємництво»
та «Менеджмент і адміністрування», а також для спеціалістів-практиків,
які займаються проблемами автоматизації та інформатизації діяльності
підприємств.
58. Кованько В. В. Біомеханічні основи створення
підземнорухомих пристроїв підвищеної ефективності : монографія /
В. В. Кованько. – Рівне : НУВГП, 2012. – 198 с.
Монографія містить теоретичні основи створення і дії нових
черв’якоподібних підземнорухомих пристроїв та експериментальне
підтвердження їхньої ефективності.
Для науковців, фахівців та студентів в галузі машинобудування.
59. Костюк О. П. Паливо та обладнання для його спалювання :
навч. посіб. / О. П. Костюк. – Рівне : НУВГП, 2011. – 121 с.
У посібнику систематизовано основні відомості про властивості
газоподібного, твердого та рідкого палива, розглянуто питання горіння
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палива та технічні питання спалювання. Наведено конструкції пальників
та форсунок різних типів, специфіка їх роботи та вимоги до вибору
пристроїв для спалювання палива.
Для студентів ВНЗ напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика».
Стане в нагоді магістрантам, аспірантам і спеціалістам, які працюють у цій
галузі.
60. Косюр Г. М. Вступ до фаху : навч. посіб. / Г. М. Косюр,
Р. М. Марчук. – Рівне : НУВГП, 2012. – 90 с.
Навчальний посібник містить відомості про основні види діяльності
студентів, основи інженерної діяльності і винахідництва, розвиток
автомобілебудування, основи державної політики на автомобільному
транспорті, введення в засади підтвердження відповідності на транспорті
та деякі глобальні інженерні задачі автомобілебудування. Посібник
призначено для студентів ВНЗ напряму підготовки 6.070106
«Автомобільний транспорт».
61. Кравець С. В. Дослідження робочих процесів машин і методи
оптимізації : навч. посіб. / С. В. Кравець, О. П. Лук’янчук,
О. Ю. Тимейчук. – Рівне : НУВГП, 2011. – 240 с.
У посібнику систематизовано відомості про сучасні види
досліджень робочих процесів машин і методи їх оптимізації. Основну
увагу приділено принципам фізичного, математичного, імітаційного
моделювань, методиці проведення експериментальних досліджень і
застосуванню методів оптимізації.
Призначено
для
студентів
ВНЗ
напряму
підготовки
«Машинобудування», магістрантів, аспірантів та пошуковців.
62. Кристопчук М. Є. Менеджмент технічної служби : навч.
посіб. / М. Є. Кристопчук, М. В. Голотюк, І. О. Хітров. – Рівне :
НУВГП, 2012. – 101 с.
Викладено основи методів, принципів, засобів і форм управління
технічними службами з метою підвищення ефективності їх діяльності.
наведено етапи процесу планування, організації, мотивації та контролю
організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення
цілей організації тощо.
Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за
напрямом підготовки «Машинобудування».
63. Куба В. В. Теплотехнологічні процеси та установки. Розділ
«Установка сушильна тунельна» : практикум : навч. посіб. /
В. В. Куба. – Рівне : НУВГП, 2012. – 82 с.
Практикум містить методичні рекомендації, приклади розрахунку
тунельних сушильних установок, контрольні питання, список літератури.
У додатках представлені довідково-інформаційні матеріали, необхідні для
проведення розрахунків.
Для студентів ВНЗ за напрямом підготовки «Теплоенергетика».
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64. Масюк Г. Х. Залізобетонні конструкції інженерних споруд
промислових підприємств : навч. посіб. / Г. Х. Масюк. – Рівне :
НУВГП, 2011. – 212 с.
У посібнику викладено основи проектування і конструктивні
рішення інженерних споруд, у яких застосовують залізобетонні
конструкції. Наведено різні види конструкцій резервуарів, бункерів,
силосів, водонапірних веж, підпірних стін, градирень, димових труб,
підземних каналів і тунелів.
Призначений для студентів ВНЗ спеціальності «Промислове та
цивільне будівництво», інженерів-проектувальників, які працюють у
цьому напрямі.
65. Модифіковані гіпсові і сульфатно-шлакові в’яжучі та
матеріали на їх основі : монографія / за ред. д-ра техн. наук
Л. Й. Дворкіна. – Рівне : НУВГП, 2011. – 188 с.
У монографії наведені результати розробки і дослідження
високоміцних гіпсових, фосфогіпсових та сульфатно-шлакових в’яжучих і
матеріалів на їх основі – сухих будівельних сумішей, бетонів та розчинів.
Розглянуті методи модифікації, розроблений комплексний модифікатор,
який дозволяє перевести рядові гіпсові та фосфогіпсові в’яжучі у розряд
високоміцних, т. ін.
66. Нестеренко В. П. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи : навч.
посіб. / В. П. Нестеренко. – Рівне : НУВГП, 2012. – 328 с.
Навчальний посібник складається з трьох частин, в яких викладені
методи розрахунку рівноваги, руху рідини в трубопроводах і гідравлічних
апаратах, принципи роботи, методики розрахунку і підбору гідродинамічних
передач, гідро- та пневмомашин і апаратів гідро- та пневмопроводів, що
забезпечують роботу різноманітних машин та обладнання.
Посібник призначений для студентів ВНЗ за напрямом підготовки
«Машинобудування» і «Автомобільний транспорт».
67. Ніколайчук В. М. Теорія механізмів і машин та деталі
машин : навч. посіб. / В. М. Ніколайчук, В. М. Стрілець. – Рівне :
НУВГП, 2012. – 277 с.
У посібнику подано основи дослідження механізмів та розрахунки
деталей машин у відповідності до навчальної програми. Містяться короткі
теоретичні відомості, формули та ілюстрації, розрахункові схеми та
списки рекомендованої літератури.
Для студентів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво».
68. Ольховик О. І. Організація і технологія водогосподарського
будівництва : навч. посіб. / О. І. Ольховик, Є. О. Ольховик. – Рівне :
НУВГП, 2012. – 205 с.
Посібник направлений на здобуття майбутніми фахівцями знань і
умінь з сучасних методів організації і технології виконання будівельних
робіт при зведенні господарських об’єктів різноманітного призначення та
супутніх їм споруд.
Призначений для студентів спеціальності 8.06010301 «Гідромеліорація».
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69. Орлов В. О. Міські інженерні мережі та споруди : навч.
посіб. / В. О. Орлов, В. О. Шадура, В. Л. Филипчук. – Рівне : НУВГП,
2011. – 200 с.
У посібнику розглянуто основні схеми, споруди та обладнання,
способи прокладання інженерних мереж населених пунктів і підприємств.
Висвітлено конструктивні особливості і основні принципи розміщення
водопровідних, каналізаційних, теплових, газових та електричних мереж.
Викладено основи сумісного розміщення інженерних мереж на території
міста. Наведено основні заходи з безпеки праці при будівництві та
експлуатації мереж та споруд.
70. Орлов В. О. Обладнання та експлуатація систем водопостачання і водовідведення : навч. посіб. / В. О. Орлов, Л. Л. Литвиненко,
О. М. Квартенко. – Рівне : НУВГП, 2011. – 288 с. : іл.
Розглянуто основи експлуатації схем водопостачання і водовідведення
населених пунктів і підприємств. Висвітлено конструктивні особливості
обладнання, яке використовується при експлуатації систем водопостачання
та каналізації, водозабірних та каналізаційних споруд, очисних насосних
станцій, резервуарів та водонапірних башт, станцій підготовки води,
водопровідних та водовідвідних мереж.
Для
студентів
ВНЗ
спеціальності
«Водопостачання
та
водовідведення».
71. Охримюк Б. Ф. Газопостачання населених пунктів : навч.
посіб. / Б. Ф. Охримюк, Т. С. Мацнєва. – Рівне : НУВГП, 2012. – 242 с.
: іл.
У посібнику наведено теоретичний матеріал, приклади задач,
питання для самоконтролю, методичні рекомендації і поради до
виконання курсового проекту на тему «Газопостачання міста»,
термінологічний словник, тестові питання і перелік рекомендованої
літератури.
72. Пахаренко В. Л. Взаємозамінність, стандартизація і технічні
вимірювання : лаборатор. практикум : навч. посіб. / В. Л. Пахаренко,
М. М. Марчук, П. І. Івасюк. – Рівне : НУВГП, 2012. – 195 с.
Практикум призначений для студентів за напрямами підготовки
6.0700106 «Автомобільний транспорт» і 6.050503 «Машинобудування».
73. Ріло І. П. Використання експлуатаційних матеріалів та
економія паливно-енергетичних ресурсів : лаборатор. практикум /
І. П. Ріло, М. М. Марчук, О. А. Колесник. – Рівне : НУВГП, 2012. – 190 с.
Лабораторний практикум складається з 6-ти розділів, в яких
розглядається теорія використання, властивості та особливості
застосування експлуатаційних матеріалів (бензин, дизельні палива,
моторні та трансмісійні оливи, пластичні мастила, технічні рідини, що
застосовуються на автомобільному транспорті). Розроблено 18
лабораторних робіт з методів визначення фізико-хімічних показників
експлуатаційних матеріалів.
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Для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний
транспорт».
74. Ромашко В. М. Діагностика та відновлення будинків і споруд
: практикум : навч. посіб. / В. М. Ромашко. – Рівне : НУВГП, 2011. –
287 с.
Матеріал посібника допоможе у розв’язуванні практичних задач,
пов’язаних з дослідженням реального стану конкретних будівельних
об’єктів на стадії їх проектування, зведення і експлуатації, оцінкою якості
будівельних матеріалів і виготовлених конструкцій та відновленням їх
несучої здатності.
Для студентів ВНЗ напряму 6.060101 «Будівництво», для
магістрантів, аспірантів, працівників науково-дослідних лабораторій, ВТК
і лабораторій заводів та комбінатів будівельної індустрії.
75. Стародуб І. В. Законодавство в містобудуванні : навч. посіб. /
І. В. Стародуб. – Рівне : НУВГП, 2011. – 127 с.
Посібник містить програму дисципліни «Законодавство у
містобудуванні», опорний конспект та матеріали до лекцій, блок завдань
для самостійної роботи, глосарій основних термінів, список
рекомендованої літератури.
Для студентів технічних спеціальностей, спеціалістів проектних та
будівельних організацій.
76. Ткачук М. М. Виробнича база будівництва : навч. посіб. /
М. М. Ткачук, А. А. Білецький, В. Ю. Громадченко, С. В. Климов. –
Рівне : НУВГП, 2011. – 156 с.
Викладена методика розробки проектних рішень та документації
виробничої бази будівництва в складі проектів організації будівництва і
проектів виконання робіт.
Містяться технічні вимоги, методичні вказівки і рекомендації,
довідкові матеріали, приклади розв’язання задач.
Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, які
навчаються за напрямом підготовки фахівців 6.060103 «Гідротехніка
(водні ресурси)».
77. Ткачук О. А. Системи подачі та розподілення води населених пунктів : навч. посіб. / О. А. Ткачук, В. П. Косінов, О. С. Новицька. – Рівне : НУВГП, 2011. – 273 с.
У посібнику наведено основні поняття та принципи влаштування
систем подачі та розподілення води сучасних населених пунктів. Розглянуто
питання гідравлічних та техніко-економічних розрахунків цих систем у
взаємодії їх елементів із врахуванням змін параметрів у процесі експлуатації.
Посібник призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за
напрямом підготовки «Будівництво».
78. Хітров І. О. Ремонт машин і обладнання : навч. посіб. /
І. О. Хітров, В. С. Гавриш. – Рівне : НУВГП, 2012. – 184 с.
Викладено основи ремонтного виробництва та загальні положення
організації ремонту машин і обладнання. Розглянуто характерні
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несправності деталей машин і обладнання та методи їх виявлення.
Описано основні способи відновлення спрацьованих деталей тощо.
Посібник призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавр за напрямом підготовки «Машинобудування».
79. Червоний Б. І. Основи проектування та експлуатації
технологічного обладнання : розрахунково-граф. роботи : навч. посіб.
/ Б. І. Червоний, І. О. Похильчук. – Рівне : НУВГП, 2012. – 106 с.
У посібнику розглянуто зміст практичних занять та послідовність
виконання розрахунково-графічної роботи. Наведено її тематику та обсяг,
оформлення розрахунково-пояснювальної записки і креслень та приклад
виконання. Розміщено завдання та додатки.
Призначено для підготовки бакалаврів напряму 6.070106
«Автомобільний транспорт».
Див. також №№ 3, 275, 302, 310.

СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
80. Вапнування та відтворення родючості ґрунтів в сучасних
господарсько-економічних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ.
Інтернет-конф., [м. Рівне], 25 лип. 2012 р. / ред. кол.: С. Ю. Булигін
[та ін.]. – Рівне : Свинарчук Р. В., 2012. – 108 с.
У збірнику опубліковано матеріали Інтернет-конференції з питань
ефективності агротехнічних заходів, направлених на збереження
відтворення родючості ґрунтів.
81. Інтенсифікація технологій – шлях до підвищення
ефективності землеробства : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернетконференції [м. Рівне], 20 груд. 2012 р. / ред. кол.: С. Ю. Булигін [та
ін.]. – Рівне : Свинарчук Р. В., 2012. – 101 с.
У матеріалах Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції, висвітлюються питання сучасних технологій вирощування
сільськогосподарських культур.
Див. також №№ 88, 105, 266, 274, 309.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЦИНА
82. Петрук Л. А. Фізичне виховання студентів спеціальних
медичних груп : навч.-метод. посіб. / Л. А. Петрук, В. М. Федотов. –
Рівне : НУВГП, 2012. – 112 с.
Посібник містить робочу програму, лекційний курс, тестові
завдання для перевірки засвоєння теоретичних знань та практичної
підготовки, список рекомендованої літератури.
Посібник відповідає робочій програмі дисципліни «Фізичне
виховання» для ВНЗ.
Див. також №№ 92, 97, 132, 276, 277.
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СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Соціологія
83. Поліщук Н. В. Науково-технічний прогрес і духовноморальне ставлення молоді : монографія / Н. В. Поліщук. – Рівне :
О. Зень, 2012. – 464 с.
Пропонована монографія – практично перше в українській
літературі системне видання, в якому на основі аналізу широкого кола
праць мислителів минулого і сучасності, історичних документів,
соціальної практики, релігійної літератури (перш за все – Біблії),
інтегрованих знань з історії розвитку людства, філософії, техніки, фізики,
хімії, біології, психології, інформатики та інших наук досліджується
зв’язок між розвитком науково-технічного прогресу і духовним світом
людини, зокрема становлення духовно-морального світогляду молодих
людей у нових суспільно-економічних умовах.
Монографія розрахована не лише на фахівців, а й на усіх тих, хто
зацікавлений проблемами осмислення місця людини у світі та
майбутнього людства взагалі.
ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
84. Віхи історії України в документах і матеріалах (1917–1939 рр.) :
хрестоматія / уклад.: О. В. Власюк, Н. А. Ковальчук, В. Й. Сидорук [та
ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 480 с.
У хрестоматію включено документи і матеріали до вивчення курсу
«Історія України». Вони стосуються багатьох так званих «білих плям»,
проливають світло на добу національно-визвольних змагань, українізацію
і десятиліття великого терору, драматичний і суперечливий шлях
українського народу до утвердження державної незалежності. Посібник
пройшов апробацію під час педагогічної практики студентів-істориків
Національного університету «Острозька академія» та Рівненського
державного гуманітарного університету.
Розрахований на учнів старших класів, вчителів, викладачів
коледжів, гімназій, ліцеїв, ЗНЗ та студентів історичних факультетів ВНЗ.
85. Поровський М. І. За вашу і нашу волю : Литовський Саюдіс
та народний Рух України за перебудову в боротьбі за незалежність
Литви і України / М. І. Поровський. – Рівне : В. А. Лапсюк, 2011. – 72 с.
У книзі автор на основі численних документів та власних спогадів
досліджує шлях Литовського Саюдіса та Народного руху України в
боротьбі за незалежність Литви і України.
86. Руцький М. Котел. З Гурбі до Славути. 1944 рік : докум.
повість-хроніка / М. Руцький. – Вид. 2-ге. – Рівне : Овід, 2012. – 164 с. :
іл.
Події повісті розгортаються на південній Рівненщині у зиму-весну
1944 року. Перші сутички відділів УПА з червоними партизанами і
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військами НКВС. Мобілізація українців до лав УПА, знищення
енкаведистами українських патріотів, зокрема на Здолбунівщині у
Верхівському лісі. Епіцентром книги є одна з найбільших баталій в історії
УПА – Гурбівська битва, що відбулася 23–25 квітня 1944 року на
території Здолбунівського району.
Повість відтворює героїчні і водночас трагічні сторінки історії 40-х
років ХХ століття.
Див. також №№ 162, 168, 169, 170, 193, 268, 280, 303, 304.

Етнографія
87. Барабаш І. Л. Дермань: етнографія, етномузикологія та
рівненські школярики / І. Л. Барабаш. – Рівне : Волин. обереги, 2012.
– 200 с.
Ця книжка про народознавчу роботу вчителя: фольклористичні
експедиції, опис безцінних етнографічних та музейних скарбів, що
побутують у древньому Дермані. Вона запрошує до фольклористичної
роботи викладачів, вихователів, учнів, усіх, хто небайдужий до народних
надбань.
ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
88. Артюшок В. С. Виробничий потенціал у стратегічному
розвитку лісогосподарського підприємства : монографія /
В. С. Артюшок, К. А. Артюшок. – Рівне : О. Зень, 2012. – 224 с.
У монографії визначено економічну суть понять «виробничий
потенціал підприємства» та «стратегічний розвиток виробничого
потенціалу підприємства», подані ґрунтовні характеристики їх складових
та
стратегічних
аспектів
розвитку
виробничого
потенціалу
лісогосподарського
підприємства.
Визначено
специфічні
риси
формування та оцінки, розроблено систему показників та теоретичні
підходи до оцінки виробничого потенціалу.
89. Безтелесна Л. І. Ринок праці : навч. посіб. / Л. І. Безтелесна,
Г. М. Юрчик. – Рівне : НУВГП, 2012. – 270 с.
У посібнику розглянуто теоретичні та прикладні аспекти
функціонування, сегментації, аналізу, прогнозування та регулювання
ринку праці.
Для студентів, які навчаються за галузями знань «Менеджмент і
адміністрування»,
«Економіка
і
підприємництво»,
викладачів
економічних дисциплін, аспірантів, роботодавців та найманих
працівників.
90. Борейко В. І. Економіка довкілля та природокористування :
навч. посіб. / В. І. Борейко. – Рівне : НУВГП, 2012. – 256 с.
У навчальному посібнику викладено організаційно-методичні
аспекти економіки довкілля та економічні механізми управління
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природокористуванням. Наведено питання для самоконтролю з кожної
теми, приклади розв’язання типових задач та контрольно-тестову
програму. Посібник призначено для студентів ВНЗ спеціальності 8.000010
«Економіка довкілля і природних ресурсів» напряму підготовки
«Специфічні категорії».
91. Борейко В. І. Цикли, кризи та проблеми розвитку :
монографія / В. І. Борейко. – Рівне : НУВГП, 2012. – 393 с.
У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади, світовий і
вітчизняний досвід циклічного розвитку економік. Розкрито причини
виникнення, особливості протікання та можливості управління кризами,
досліджено характер і проблеми розвитку грошово-фінансових систем,
зміни суспільного виробництва, еволюцію природного середовища і
суспільного виробництва, еволюцію еколого-економічних систем та їх
вплив на соціально-економічний розвиток країн.
Для наукових працівників, викладачів, докторантів і аспірантів ВНЗ,
керівників та спеціалістів державних органів управління, усіх, хто
цікавиться питаннями особливостей суспільно-економічного розвитку країн.
92. Виробнича санітарія : навч. посіб. / за ред. К. Н. Ткачука. –
Рівне : НУВГП, 2012. – 443 с.
У посібнику викладені правові, нормативно-технічні та
організаційні основи виробничої санітарії, фізіології та гігієни праці,
показано їх соціальне та економічне значення. Відображено сучасний стан
нормативно-правового та технічного забезпечення, спрямованого на
збереження життя, здоров’я і працездатності громадян України у процесі
трудової діяльності, та останні досягнення в цій галузі.
Посібник призначений для вивчення нормативної дисципліни
«Виробнича санітарія, гігієна та фізіологія праці» ОПП бакалавра за
напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» (кваліфікація 3152 –
інспектор з охорони праці).
93. Гладунов О. В. Дітям капітана Гранта : проф. маркетинг для
грантоїдів / О. В. Гладунов. – Рівне : О. Зень, 2012. – 112 с.
Книга присвячена питанням розробки і реалізації грантових
проектів українськими громадськими організаціями. Описано особистий
досвід автора щодо залучення грантового фінансування від міжнародних
донорських організацій. Аналізується реалізація грантових проектів із
залученням інвестицій на міжнародних фінансових ринках. Формування
стратегії неурядових організацій та їх діяльність розглядається в контексті
сучасних управлінських та маркетингових концепцій.
Книга розрахована на маркетологів, фахівців по зв’язках із
громадськістю, керівників та активістів громадських організацій.
94. Гончаров С. М. Маркетинг: вітчизняні, європейські та
загальні основи : навч. посіб. / С. М. Гончаров. – Рівне : Волин.
обереги, 2012. – 448 с.
У посібнику викладено основні поняття, концептуальні положення
вітчизняного, європейського та глобального маркетингу. Значна увага
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приділена інноваційним технологіям та етичним засадам маркетингу.
Форма викладання навчального матеріалу та його подання відповідає
вимогам Європейської кредитно-трансферної системи навчання у ВНЗ.
95. Гордійчук А. С. Організація і технологія матеріальнотехнічного забезпечення підприємства : навч. посіб. / А. С. Гордійчук,
О. А. Стахів, Т. В. Кузнєцова [та ін.] ; за заг. ред. А. С. Гордійчука. –
Рівне : НУВГП, 2012. – 256 с.
У посібнику розглянуто основні теоретичні та практичні положення
організації
і
технології
матеріально-технічного
забезпечення
підприємства. Сформульовано концептуальні засади підвищення
ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства, подано
основи та методику нормування витрати матеріальних ресурсів,
розглянуто сутність, методику нормування та основи управління
виробничими запасами тощо.
Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей
ВНЗ та спеціалістів-практиків, зайнятих у сфері матеріально-технічного
забезпечення підприємства.
96. Дорошенко О. О. Контроль господарської діяльності
бюджетних установ в умовах модернізації державних фінансів України
: монографія / О. О. Дорошенко. – Рівне : НУВГП, 2012. – 294 с.
Монографія присвячена розгляду актуальних проблем контролю
господарської діяльності бюджетних установ. Проведено історичний
аналіз розвитку контролю від найдавніших часів до сьогодення.
Розглянуто питання організації та методики контролю відповідно до
міжнародних стандартів у контексті модернізації системи державних
фінансів України.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників
контрольних служб.
97. Заячківська О. В. Облік і контроль доходів і видатків
бюджетних медичних закладів : монографія / О. В. Заячківська. –
Рівне : НУВГП, 2012. – 224 с.
У монографії висвітлено теоретико-методичні основи обліку й
контролю та розкрито методику й техніку складання кошторису доходів і
видатків бюджетних медичних закладів. Досліджено особливості
організації бухгалтерського обліку доходів і видатків, т. ін.
Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів,
студентів ВНЗ, керівників та спеціалістів органів державного та
регіонального управління.
98. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. /
Р. М. Костюкевич. – Рівне : НУВГП, 2011. – 269 с.
У посібнику визначено предмет, завдання та концепції
інноваційного менеджменту. Охарактеризовано основні складові
інноваційного менеджменту та особливості його здійснення суб’єктами
господарювання в умовах ринкових відносин: організаційні форми
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інноваційної діяльності, управління інноваційним розвитком організації
та інноваційним проектом тощо.
Для студентів ВНЗ економічних спеціальностей, аспірантів,
менеджерів, підприємців, керівників різних рівнів і сфер діяльності, а
також для всіх, хто цікавиться інноваціями.
99. Кристопчук М. Є. Соціально-економічна ефективність
пасажирської транспортної системи приміського сполучення :
монографія / М. Є. Кристопчук. – Рівне : НУВГП, 2012. – 158 с.
У монографії розглянуто питання, пов’язані з ефективністю
функціонування пасажирських транспортних систем приміського
сполучення. Для встановлення рівня ефективності запропоновано
використання ряду показників, що дозволяють оцінити соціальний та
економічний ефект при її розвитку за рахунок раціонального розподілу
транспортних засобів між маршрутами сполучення.
Для фахівців, які працюють у сфері управління транспортними
системами, наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів,
аспірантів, студентів вузів.
100. Кузьмак О. М. Банківський ризик-менеджмент: теоретикометодологічний аспект : монографія / О. М. Кузьмак. – Рівне :
Червінко А. В., 2011. – 247 с.
У монографії розглядаються теоретичні та методологічні аспекти
банківського ризик-менеджменту. Проведено оцінку сучасного стану
ризик-менеджменту у комерційних банках України. Розроблено практичні
рекомендації щодо вдосконалення банківського ризик-менеджменту в
Україні.
Для наукових працівників, працівників установ банків, викладачів
економічних дисциплін, аспірантів, студентів ВНЗ.
101. Ліхо О. А. Ліцензування і патентування наукової продукції
у водогосподарській галузі : навч. посіб. / О. А. Ліхо. – Рівне :
Червінко А. В., 2011. – 148 с.
У посібнику дана характеристика інтелектуальній власності в
Україні. Висвітлюються головні питання методологічної основи
створення об’єктів промислової власності на рівні винаходів, корисних
моделей і промислових зразків і відомості про права та пільги авторів.
Представлена інформація про зміст та використання патентної
документації, умови проведення патентних досліджень, ліцензування,
охорону та захист авторського права.
Рекомендовано для студентів ВНЗ з екологічним та водогосподарським профілем навчання.
102. Москальова В. М. Охорона праці у питаннях та відповідях :
навч. посіб. / В. М. Москальова, В. Л. Филипчук, С. Л. Кусковець,
В. О. Турченюк ; за ред. В. М. Москальової. – Рівне : НУВГП, 2011. –
444 с. : іл.
У посібнику викладено правові, нормативно-технічні та
організаційні основи охорони праці, основні положення з безпеки праці, а
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також основи фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, пожежної
безпеки у вигляді запитань і відповідей.
Посібник розраховано на студентів ВНЗ, може використовуватися
спеціалістами і працівниками у вирішенні питань, пов’язаних з охороною
праці, та викладачами дисципліни «Охорона праці».
103. Окорський В. П. Креативний менеджмент : навч. посіб. /
В. П. Окорський, А. М. Валюх. – Рівне : НУВГП, 2011. – 211 с.
У посібнику розкрито питання природи та сутності креативного
менеджменту, місця мислення в дослідницькій та управлінській
діяльності, ролі мислення та інтуїції у творчій діяльності менеджера,
т. ін.
Рекомендовано для студентів напряму підготовки «Менеджмент» і
магістерської підготовки за спеціальністю «Менеджмент інноваційної
діяльності».
104. Павелко О. В. Доходи і витрати основної діяльності
будівельних підприємств у системі обліку та контролю : монографія /
О. В. Павелко. – Рівне : НУВГП, 2012. – 236 с.
Досліджено теоретичні і методичні засади обліку та контролю
доходів і витрат основної діяльності будівельних підприємств. Розкрито
економічну сутність понять «дохід», «витрати», вдосконалено
класифікації доходів і витрат будівельних підприємств. Розроблено
рекомендації щодо відображення у бухгалтерському обліку доходів та
витрат у контексті розрахунків між замовниками та підрядниками тощо.
Для науковців, студентів економічних спеціальностей ВНЗ,
керівників, бухгалтерів та фінансистів будівельних підприємств.
105. Павлов В. І. Відтворення земельних ресурсів сільськогосподарського використання : монографія / В. І. Павлов, О. М. Мельник,
Ю. Г. Фесіна. – Рівне : НУВГП, 2011. – 204 с.
У монографії розкриваються теоретичні та методологічні аспекти
відтворення земельних ресурсів сільськогосподарського використання.
Досліджуються тенденції використання та відтворення земельних
ресурсів аграрної сфери економіки регіону тощо.
Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ,
керівників та спеціалістів підприємницьких структур сфери аграрного
землекористування.
106. Павлов В. І. Формування системи оподаткування
нерухомості в Україні : монографія / В. І. Павлов, Е. Б. Кадебська. –
Рівне : НУВГП, 2011. – 197 с.
У монографії розкриваються теоретичні та методологічні аспекти
формування системи оподаткування нерухомості в Україні. Подано
результати дослідження сучасних тенденцій та проблеми оподаткування
нерухомого майна. Визначені концептуальні засади формування
національної системи оподаткування нерухомості.
Видання розраховано на наукових працівників, викладачів,
аспірантів, студентів ВНЗ, керівників та спеціалістів органів державного
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та регіонального управління, місцевого самоврядування, представників
підприємницьких структур.
107. Рокочинський А. М. Управління проектами у водному
господарстві та природокористуванні : навч. посіб. / А. М. Рокочинський, Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропивко, Н. А. Фроленкова. – Рівне :
НУВГП, 2012. – 293 с.
У посібнику висвітлено зміст основних фаз життєвого циклу
інвестиційних проектів, розглянуто питання економічного обґрунтування,
структуризації, планування, а також управління якістю, ризиками,
людськими ресурсами, контрактами та закупівлями в інвестиційних
водогосподарських проектах.
Для студентів, аспірантів та науковців, які займаються вивченням і
дослідженням
теорії
та
практики
проектного
менеджменту,
інвестиційного менеджменту у сфері водного господарства та меліорації
земель, економіки природокористування.
108. Савіна Н. Б. Підприємництво і бізнес-планування : навч.
посіб. / Н. Б. Савіна, А. М. Костюкевич. – Рівне : НУВГП, 2011. – 191 с.
Посібник підготовлено з метою надання методичної допомоги
студентам для формування цілісної системи знань, умінь, практичних
навиків і здатностей до організації та проведення підприємницької
діяльності та теоретичних і практичних аспектів підприємництва та
бізнес-планування.
Для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління
персоналом та економіка праці».
109. Система державного нагляду за промисловою безпекою та
охороною праці : навч. посіб. / за ред. К. Н. Ткачука. – Рівне : НУВГП,
2011. – 386 с.
У посібнику розглянуто структуру і діяльність спеціально
уповноважених центральних органів виконавчої влади з нагляду за
промисловою безпекою, охороною і гігієною праці, пожежної і
радіаційної безпеки. Викладено питання взаємодії органів охорони праці з
іншими державними наглядовими органами, повноваження місцевих
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у галузі
охорони праці. Посібник призначений для вивчення дисципліни
«Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» ОПП
бакалавра за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»
(кваліфікація 3152 – інспектор з охорони праці).
Розраховано на студентів ВНЗ, а також інспекторів наглядових
органів і інженерів з охорони праці.
110. Солодкий В. О. Моделі і методи прийняття рішень в економіці підприємства : навч. посіб. / В. О. Солодкий, В. Р. Красовський. –
Рівне : НУВГП, 2012. – 133 с.
Посібник включає рекомендації щодо вивчення окремих тем, плани
лабораторних занять, тестові питання, тематику самостійної та
індивідуальної робіт, список рекомендованої літератури.
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Призначений для самостійного вивчення дисципліни студентами
економічних спеціальностей ВНЗ.
111. Чабан В. Й. Соціально-економічні основи охорони праці :
навч. посіб. / В. Й. Чабан, С. В. Хасанська ; за ред. В. Й. Чабана. –
Рівне : НУВГП, 2012. – 226 с.
Висвітлюються загальні підходи соціальних та пов’язаних з ними
економічних основ організації охорони праці на підприємствах різних
форм власності. Наголос зроблено на зв’язку безпеки праці з
раціональними категоріями сучасного суспільства, проблемах демографії,
оцінках затрат та на соціально-економічній ефективності охорони праці,
порядку її фінансування, економічних проблемах та методах управління
охороною праці.
*
*
*
112. Innovative technologies in water management complex :
collected articles of young scientists / collected articles edited M. M. Hirol ;
editor of English text V. I. Kosolapov. – Rivne : National University of
Water Management, 2012. – Issue II. – 192 p.
У збірник статей включено дослідницькі матеріали науковців
України, Німеччини, Польщі, Узбекистану, які відображають найбільш
злободенні проблеми водного менеджменту, наукові досягнення та
можливі шляхи їх розвитку.
Див. також №№ 2, 272, 273, 281, 301.

ПОЛІТИКА І ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
113. Зінь Е. А. Організація діяльності державного службовця :
навч. посіб. / Е. А. Зінь, Н. С. Дука. – Рівне : НУВГП, 2010. – 180 с.
Посібник охоплює три змістові модулі: створення сприятливих умов
для ефективної діяльності державного службовця, формування навичок
ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків,
ділова українська мова.
Призначений для студентів спеціальності 8.150101 «Державна
служба», а також може бути корисним для державних службовців,
фахівців з питань організації діяльності державного службовця,
менеджменту організацій, управління персоналом, т. ін.
114. Пам’ятати минуле заради майбутнього / І. А. Кравчук,
О. І. Ковальчук, О. К. Олійник. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 172 с.
: фотогр.
У книзі розповідається про діяльність обласної ветеранської
організації, районних, міських та первинних організацій.
Видання присвячено 25-річчю Рівненської обласної організації
ветеранів України.
115. Пінчук С. А. Безпосередня участь громадян у місцевому
самоврядуванні: вітчизн. практика і перспективи : монографія /
37

С. А. Пінчук. – Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. –
176 с. – (Серія «Громадян. сусп-во» ; Вип. 2).
Монографія присвячена застосуванню різноманітних форм та
механізмів безпосередньої участі громадян у процесі місцевого
самоврядування, аналізу практичного використання законодавчо
закріплених форм участі громадян у розробці та реалізації суспільно
важливих рішень і вивченню нових механізмів залучення громадян до
вирішення місцевих проблем.
116. Піяр Т. Наша доля – Союз українок / Т. Піяр. – Вид. 2-ге, із
змінами та допов. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 144 с.
Розповідь про відомих та маловідомих жінок Рівненщини, які
створили на початку ХХ століття Союз українок і своєю титанічною
працею проклали шлях для утвердження України.
117. Тихомирова Є. Б. Політологія : навч. посіб для студ. галузі
підготов. «Міжнар. відносини» / Є. Б. Тихомирова. – Рівне : О. Зень,
2012. – 263 с.
Подано основні розділи та проблеми, які вивчаються в навчальному
курсі політології, а також перелік першоджерел для самостійного
вивчення студентами та список рекомендованої літератури.
118. Шевчук Д. Сучасна політична філософія : навч. посіб. /
Д. Шевчук. – Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – 348 с.
У навчальному посібнику розглядаються найбільш суттєві
проблеми, які стали предметом дискусій у межах сучасної політичної
філософії (питання про сутність самої політичної філософії, зв’язок з
політикою, сучасне розуміння влади, дискурсивізація політичного світу).
Влив на сучасну політику таких феноменів, як от: міф, релігія, ідеологія,
утопія, глобалізація. Проаналізовано основні напрями сучасної політичної
філософії та визначено їх основні ідеї; представлено погляди найбільш
значимих постатей сучасної політичної філософії на політичні та
соціальні проблеми.
Див. також №№ 300, 303, 304.

Держава і право. Юридичні науки
119. Гордійчук А. С. Економіка інтелектуальної власності :
навч. посіб. / А. С. Гордійчук, О. А. Стахів. – Рівне : НУВГП, 2012. –
330 с.
У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та практичні
питання основ інтелектуальної економіки. Висвітлено виникнення та
оформлення об’єктів інтелектуальної власності, виникнення права суб’єктів
інтелектуальної власності, права та обов’язки суб’єктів права інтелектуальної власності, договори в цій сфері та використання об’єктів інтелектуальної
власності у підприємницькій діяльності суб’єктів господарювання.
Посібник призначений для студентів напряму підготовки
«Економіка підприємства» та економічних спеціальностей.
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120. Куйбіда М. С. Державне управління розвитком міст із
спеціальним статусом : монографія / М. С. Куйбіда. – Рівне :
М. Дятлик, 2011. – 192 с.
У монографії проаналізовано та висвітлено поняття державного
управління міст із спеціальним статусом. Здійснений понятійноструктурний
аналіз
державного
управління
адміністративними
утвореннями із спеціальним статусом. Проведено організаційно-правовий
аналіз елементів та напрямків державної політики щодо таких міст.
Досліджені особливості територіальної організації влади в містах зі
спеціальним статусом на Україні та їх вплив на державне управління.
Монографія рекомендується викладачам та студентам економічних
ВНЗ, працівникам НДІ, керівникам підприємств, широкому загалу
читачів.
КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА
121. Столярчук Б. Енергетика слова : рец., нариси, дослідж.,
роздуми / Б. Столярчук ; літ. ред. Н. Гавриш. – Рівне : В. А. Лапсюк,
2012. – 428 с.

Богдан Йосипович Столярчук – людина непересічна, вражаюча своєю
невтомною плодотворною працею та своїм талантом: музикант, композитор,
поет, письменник, краєзнавець, професор кафедри музичного фольклору
інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету,
доцент, викладач дитячої музичної школи № 1 ім. М. Лисенкка. Лауреат
багатьох премій, автор більше 100 книг нарисів, віршів, довідників, методичних
розробок, енциклопедій, навчальних посібників, зокрема першого в Україні
посібника з класу контрабаса для дитячих шкіл. Є упорядником та редактором
багатьох видань. Понад 50 наукових досліджень, понад 200 краєзнавчих,
музикознавчих, мистецтвознавчих статей Б. Столярчука надруковано у
збірниках, альманахах, журналах, місцевій пресі.
Завдяки наполегливій дослідницькій, пошуковій праці Богдану
Йосиповичу вдалося віднайти імена багатьох талантів нашого краю і тих, чиї
життя та творчі шляхи пов’язані з великою Волинню, про яких і йдеться у
виданні. Автор розповідає також і про сучасних митців.
Нова книга вміщує наукові дослідження, статті, нариси, рецензії на
збірки українських поетів Підляшшя та Рівненщини.

Освіта. Педагогічні науки
122. Антончук О. М. Методичні рекомендації з методики
навчання української мови для студентів IV курсу факультету
української філології денної форми навчання / О. М. Антончук. –
Рівне : О. Зень, 2012. – 48 с.
У посібнику вміщено запитання і завдання з методики навчання
української мови. Подаються методичне орієнтування, рекомендована
література, практичні завдання, проблемні питання, матеріали до
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вивчення тем у вигляді таблиць і схем. Для студентів-філологів вищих
педагогічних навчальних закладів та учителів-словесників.
123. Бенера В. Є. Самостійна робота студентів у вищій школі
України : іст. трансформації (друга половина ХІХ – кінець ХХ ст.) :
монографія / В. Є. Бенера. – Рівне : М. Дятлик, 2011. – 640 с.
Представлено результати дослідження історичних трансформацій
самостійної роботи студентів у вищій школі України другої половини
ХІХ – кінця ХХ ст.
Здійснено обґрунтування проблеми за архівними справами фондів
Центрального державного історичного архіву України у м. Києві,
Центрального державного архіву вищих органів влади і управління
України, Державного архіву м. Києва, державних обласних архівів
(Харківського, Львівського, Чернівецького), Інституту рукописів
Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського та ін.
Досліджено змістові й процесуальні ретротенденції реалізації форм
і методів, розроблено модель організації наскрізної самостійної роботи
студента у ВНЗ.
Для вчених, аспірантів, освітян, студентів, усіх, хто цікавиться
історією розвитку вітчизняної університетської освіти.
124. Бордюк В. М. Технологія формування життєтворчих
цінностей учнів педагогічного ліцею : монографія / В. М. Бордюк. –
Рівне : О. Зень, 2012. – 200 с. : іл.
У
монографії
представлені
теоретико-експериментальні
дослідження проблеми формування життєтворчих цінностей учнів
педагогічного ліцею. Технологію створення соціально-педагогічних умов
формування таких цінностей представлено функціональною моделлю, яка
включає мету, зміст, принципи, форми та засоби формування
життєтворчих цінностей в умовах педагогічного ліцею.
Монографія розрахована на студентів педагогічних спеціальностей,
аспірантів, науковців, вчителів шкіл та слухачів курсів підвищення
кваліфікації.
125. Борисюк Т. Б. Збірник навчальних завдань з англійської
мови : навч. посіб. / Т. Б. Борисюк, Л. Є. Купчик. – Рівне : НУВГП,
2010. – 98 с.
Збірник містить завдання для роботи з професійно орієнтованими
текстами, тести, контрольні завдання, тексти побутової, суспільнополітичної, краєзнавчої тематики для розвитку усного мовлення.
Збірник призначений для студентів І–ІІІ курсів напряму підготовки
6.030601 «Менеджмент» та 6.030505 «Управління персоналом та
економіка праці».
126. Гончаренко С. У. Педагогічні закони, закономірності,
принципи. Сучасне тлумачення / С. У. Гончаренко. – Рівне : Волин.
обереги, 2012. – 192 с.
В авторському тлумаченні розкрито сучасне розуміння суті,
структури педагогічних законів, закономірностей і принципів.
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Розглядаються закони навчання і виховання; соціальної складової цілей,
змісту, форм, методів навчання та його результатів, т. ін.
Для студентів педагогічних інститутів і університетів, для наукових
працівників, викладачів, аспірантів і докторантів та інших працівників
освіти.
127. Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку в
контексті інноваційної педагогічної діяльності : монографія / за наук.
ред. Т. І. Поніманської, І. М. Дичковської. – Рівне : Волин. обереги,
2012. – 208 с.
Монографія присвячена висвітленню результатів колективного
дослідження проблеми гуманізації виховання і навчання дітей дошкільного
віку в сучасному інноваційному просторі кафедрою педагогіки і психології
(дошкільної) Рівненського державного гуманітарного університету.
128. З історії методичних служб Рівненщини : інформ. зб. / за заг.
ред. М. А. Віднічука. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 144 с.
Інформаційний збірник присвячений 45-річчю від дня створення
методичних служб України. Розпочинається розповідь матеріалом «З
історії Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
роботи», далі представлені історичні довідки про методичну справу
кожного району області.
Видання призначене працівникам освіти.
129. Інноваційні підходи до організації науково-методичної
роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно
зорієнтованої освіти : темат. зб. пр. / ДВНЗ «Ун-т менеджменту
освіти» НАПН України ; за заг. ред. В. В. Олійника. – Рівне :
В. А. Лапсюк, 2012. – 632 с. – (Б-чка Всеукр. шк. новаторства ; Серія
«Післядиплом. пед. освіта»).
У збірнику містяться статті, які розкривають теоретико-методичні
засади розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів та
інноваційні підходи до навчання дорослих в умовах післядипломної
педагогічної освіти.
130. Інноваційні підходи до формування та розвитку
професійної компетентності педагогічних працівників у системі
неперервної освіти : темат. зб. пр. Всеукр. наук.-практ. семінару в
рамках Всеукр. шк. новаторства кер. наук.-пед. і пед. працівників
післядиплом. пед. освіти / ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН
України ; упоряд.: Н. А. Мельник, Т. А. Ніколайчук, А. А. Волосюк. –
Рівне : В. А. Лапсюк, 2012. – 508 с. – (Б-чка Всеукр. шк. новаторства ;
Серія «Післядиплом. пед. освіта»).
У збірці праць піднято широкий спектр проблем, які стосуються
підвищення якості освіти, професійності педагогічних кадрів, методичної
роботи, покращення умов для запровадження та розвитку інновацій тощо.
131. Її ім’я навіки в пам’яті : спогади про вчительку Віру
Іванівну Андрійчук / ред.-упоряд. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень,
2012. – 60 с.
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Видання присвячене пам’яті вчительки В. І. Андрійчук, яка
працювала в школах сіл Дроздів і Тучин Гощанського району на
Рівненщині. Вдячні педагогу колишні учні, колеги, друзі написали
спогади про її подвижницьку працю на освітянській ниві, якій Віра
Андрійчук віддала понад сорок років свого непростого, але сповненого
добром і творчістю життя.
132. Калініна Л. М. Управління здоров’язбережувальною
діяльністю в школі : метод. посіб. / Л. М. Калініна, В. П. Лавринчук,
А. Ф. Остапенко, Т. В. Самчук. – К. ; Володимирець : О. Зень. – 238 с.
У посібнику розглянуто проблеми та систему збереження здоров’я
учнів, зокрема валеологічний навчально-виховний процес, оздоровчі
технології, комплекс корекційно-оздоровчих методів, модель системи
медичного забезпечення й оздоровлення учнів колегіуму, нормативноправове забезпечення розвитку «здорової школи», т. ін.
133. Козяр М. М. Інноваційні педагогічні технології в процесі
підготовки майбутніх фахівців технічної галузі : монографія /
Козяр М. М. – Рівне : НУВГП, 2012. – 320 с.
У монографії розглядаються теоретико-методологічні і методикопрактичні аспекти використання інноваційних педагогічних технологій в
процесі графічної підготовки майбутніх фахівців технічної галузі.
Представлена авторська концепції вирішення проблеми. Розроблено
та апробовано науково-методичне забезпечення процесу графічної
підготовки майбутнього фахівця з використанням інформаційних
технологій.
Рекомендується викладачам ВНЗ, науковцям, аспірантам, вчителям
ЗОШ.
134. Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх
округів в умовах реформування освітньої галузі : темат. зб. пр.
Всеукр. наук.-практ. семінару в рамках Всеукр. шк. новаторства кер.
наук.-пед. і пед. працівників післядиплом. пед. освіти / ДВНЗ «Ун-т
менеджменту освіти» НАПН України ; за заг. ред. В. В. Олійника. –
Рівне : В. А. Лапсюк, 2012. – 268 с. – (Б-чка Всеукр. шк. новаторства ;
Серія «Післядиплом. пед. освіта»).
До тематичної збірки увійшли теоретичні та практичні матеріали,
що стануть у нагоді працівникам освіти для покращення методичного
забезпечення, організації та координації роботи, впровадження інновацій
в практику роботи тощо.
135. Освітній маркетинг у вищих школах України та Польщі :
навч. посіб. = Educational marketing in graduate school of Ukraine and
Poland : educational and methodical tutorial / С. Гончаров, В. Гурін, Г.
Сапсай, Й. Зайонц [та ін.]. – Рівне ; Хелм : НУВГП, 2011. – 275 с.
Розглянуто основні поняття маркетингу та його особливостей у
наданні освітніх послуг вищими школами України та Польщі. Наведено
рекомендації зі створення служби маркетингу та підготовки програм
розвитку ВНЗ в умовах ECTS.
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136. Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науковометодичної діяльності в установах і закладах освіти: вектори
випереджувального розвитку : темат. зб. пр. Всеукр. наук.-практ.
семінару в рамках Всеукр. шк. новаторства кер. наук.-пед. і пед.
працівників післядиплом. пед. освіти / ДВНЗ «Ун-т менеджменту
освіти» НАПН України ; упоряд. Н. В. Любченко [та ін.]. – Рівне : В.
А. Лапсюк, 2012. – 208 с. – (Б-чка Всеукр. шк. новаторства ; Серія
«Післядиплом. пед. освіта»).
Матеріали збірника розміщені за розділами, в яких відображається
увесь широкий спектр питань педагогічного досвіду, а саме: «Науковотеоретична частина», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Фізика»,
«Географія», «Інформатика», «Спеціальна освіта», «Хімія», «Математика»,
«Інформаційні технології у навчально-виховному процесі».
Призначено для працівників освіти, викладачів, аспірантів,
студентів педагогічних ВУЗів.
137. Поніманська Т. І. Виховання людяності : метод. посіб. /
Т. І. Поніманська, О. А. Козлюк, Г. В. Марчук. – 2-ге вид. – Рівне :
Волин. обереги, 2012. – 160 с.
Посібник містить методичні рекомендації по вихованню людяності
у дітей дошкільного віку. Пропонуються педагогічні технології, планиконспекти бесід і занять для дітей молодшого і старшого дошкільного
віку, тренінг умінь гуманістичного спрямування у групі батьків та дітей.
Тексти літературних творів, загадки, прислів’я, приказки допоможуть
вихователям та батькам у вихованні дитини.
138. Рівненська Мала академія наук учнівської молоді 2012 :
тези наук. робіт / упоряд. О. А. Андрєєв [та ін.] ; ред. рада: І. В. Вєтров
[та ін.]. – Рівне : А. Р. Брегін, 2012. – 256 с.
У збірці подано тези наукових робіт учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України, що проводився в 2011 році у м. Рівному.
Учасники конкурсу представляли свої наукові дослідження у 53
секціях, об’єднаних у десять наукових відділень: історико-географічне,
філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства, хімії та
біології, аграрних наук, комп’ютерних наук, математики, фізики і
астрономії, економіки, технічних наук.
Видання має на меті привернути увагу до науково-дослідницької
діяльності учнівської молоді в рамках Малої академії наук України.
139. Рівненський державний гуманітарний університет: витоки,
становлення, сьогодення : [зб. нарисів] / упоряд. М. ШумелянкоТайгурський ; ред. О. Білогубцева. – Рівне : Овід, 2012. – 444 с.
Видання подає історію становлення та розвитку Рівненського
державного гуманітарного університету (1940–1953 рр. – Рівненський
державний учительський інститут; 1953–1998 рр. – Рівненський
державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського – РДПІ; з
1999 р. – Рівненський державний гуманітарний університет – РДГУ).
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У книзі містяться архівні документи, розповіді ректорів. Розміщені
короткі відомості про директорів, ректорів, проректорів, викладачів,
інших працівників за всі роки існування закладу. Розповідається про усі
факультети та бібліотеку ВНЗ. Текст супроводжується численними
фотографіями. Подаються також окремі видання викладачів і випускників
РДПІ/РДГУ та публікації в пресі.
Видання буде цікавим кожному, хто цікавиться історією вищої
освіти Рівненщини.
140. Рівненський державний гуманітарний університет: історія і
розвиток (1940–2012 рр.) / за ред. Р. М. Постоловського. – Рівне :
Волин. обереги, 2012. – 316 с.
Книга присвячена 70-річному ювілею Рівненського державного
гуманітарного університету (РДГУ). У виданні досліджено становлення й
поступ вищої педагогічної освіти в Рівненській області. На основі архівних
джерел висвітлено діяльність першого в області вищого педагогічного
навчального закладу – Ровенського державного вчительського інституту –
та етапи його розвитку. Розповідається про працівників, які стояли у
витоків вищої школи з підготовки вчительських кадрів.
Проаналізовано структуру та діяльність РДГУ – спадкоємця
педагогічного інституту та інституту культури. Представлено наукові та
творчі здобутки професорсько-викладацького колективу на сучасному етапі.
Для студентів, викладачів та усіх, хто цікавиться педагогічною
освітою і наукою на Рівненщині.
141. Руденко В. Математично-статистичні методи в педагогічних дослідженнях : навч. посіб. / В. Руденко. – Рівне : Волин. обереги,
2012. – 584 с.
Розкриваються методологічні основи використання математичних
методів у педагогіці. Розглядаються особливості застосування математикостатистичних методів на різних етапах організації та проведення досліджень
у педагогіці. Обговорюються технологічні питання комп’ютерної реалізації
математичної обробки даних у середовищі пакетів MS Excel i Statistica,
організація діалогового інтерфейсу тощо.
Для аспірантів і магістрантів, викладачів і студентів, науковців і
практичним працівникам освіти, які на професійному рівні займаються
науковими дослідженнями.
142. Світ прекрасного для малят / упоряд. Т. І. Пагута. – Рівне :
А. В. Червінко, 2012. – 164 с. : [107] іл.
У збірці зібрано вірші, оповідання, вислови про красу рідної України,
неповторність природи, про жіночу вроду. Містяться ілюстрації з
зображеннями виробів з паперу (орігамі), бісеру, природного матеріалу,
ниток, тканини, малюнки, фото архітектурних споруд, декоративний розпис.
143. 40 років факультету музичного мистецтва РДГУ : енциклопед.
довід. / ред.-упоряд. С. С. Димченко ; редкол.: С. С. Димченко [голова],
Р. І. Дзвінка, О. В. Калустьян, С. Ф. Мельничук, Б. Й. Столярчук,
О. Л. Тарасенко [та ін.]. – Рівне : Овід, 2011. – 352 с. : іл.
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В енциклопедичному довіднику висвітлюється історія факультету та
кафедр, подаються короткі біографічні відомості про викладачів і
концертмейстерів факультету та нариси про їх творчу діяльність.
Наводиться інформація про найвідоміших випускників, які продовжили свій
життєвий шлях на музично-мистецькій ниві. Видання проілюстровано
світлинами студентсько-викладацьких музичних колективів.
Довідник адресований фахівцям у галузі музичного мистецтва,
музикантам-практикам, викладачам та студентам ВНЗ за спеціальністю
«Музичне мистецтво» та широкому колу читачів, які зацікавлені
музичним мистецтвом, зокрема його розвитком на Рівненщині.
144. Тадеєв П. О. Розвиток теорії і практики навчання
обдарованих школярів у США / П. О. Тадеєв. – Рівне : М. Дятлик,
2011. – 548 с.
У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади і практику
організації навчання обдарованих школярів у США (20-ті роки ХХ –
початок ХХІ ст.).
Проаналізовано особливості становлення освіти обдарованих учнів
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.; виявлено якісні зміни цього процесу;
охарактеризовано досягнення в освіті обдарованих і талановитих дітей за
державної підтримки (70–80-ті роки ХХ ст.); окреслено взаємозв’язок
такої освіти з національними інтересами (90-ті роки – початок ХХІ ст.);
обґрунтовано ефективність використання інноваційних методів.
Для студентів, аспірантів, учителів загальноосвітніх шкіл,
викладачів ВНЗ та науковців, що займаються проблемами навчання
обдарованих дітей.
Див. також №№ 228, 263, 267, 286–288, 297–299, 306.

Фізкультура і спорт. Туризм
145. Английская «Радуга» Виктора Трофимова / [сост. Игорь
Соколовский]. – Ривне : Овид, 2011. – 112 с. : ил.
У виданні наведені найбільш значущі відомості про виступи на
гарових доріжках колишнього СРСР, Європи та Англії «легенди»
ровенського спідвею, найбільш титулованого ровенського гонщика,
довгожителя у спідвеї Віктора Івановича Трофімова. Більш детально
представлені його старти на треках Англії, а також у фіналах особистого і
командного чемпіонатів миру.
146. Пасевич А. М. Футбол : навч.-метод. посіб. / А. М. Пасевич,
О. С. Григорович, Ю. Ф. Кособуцький. – Рівне : НУВГП, 2011. – 106 с.
У посібнику подано історичні відомості про витоки та етапи розвитку
футболу з використанням новітніх науково-практичних досягнень,
викладено основи техніки і тактики гри у футбол та методику навчання.
Адресовано студентам ВНЗ, викладачам фізичної культури та
тренерам.
Див. також № 271.
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Засоби масової інформації
147. Практикум із журналістської етики : навч. посіб. / В. Ф.
Іванов, С. В. Штурхецький ; ред. та авт. передм. проф. В. П. Мостовий. –
К. ; Рівне : О. Зень, 2012. – 320 с.
У навчальному посібнику міститься опис практичних занять для
вивчення дисципліни «Журналістська етика». Розглянуто дванадцять
практичних аспектів професійної діяльності журналіста, об’єднані у два
змістовні модулі.
Для студентів і викладачів ВНЗ та журналістів-практиків.
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
Мовознавство
148. Вакуленко О. Л. Англійська мова для професійного
спілкування : підручник / О. Л. Вакуленко, О. В. Сахнюк,
П. І. Мігрін. – Рівне : НУВГП, 2010. – 447 с.
У підручнику висвітлено основні положення граматичної
структури, фонетики, лексичного складу англійської мови. Ресурсний
матеріал організовано поурочно таким чином, що він максимально сприяє
формуванню фахової компетенції користувача. До підручника увійшли
автентичні тексти, які є базою для розвитку професійного спілкування.
Розроблено систему завдань, які сприяють інтегрованому розвитку умінь
мовлення. До кожного уроку подається навчальний тестовий тренінг.
Для студентів ВНЗ напряму підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)».
149. Вакуленко О. Л. Англійська мова = English for civil
engineering students : навч. посіб. / О. Л. Вакуленко, А. М. Красовська.
– Рівне : НУВГП, 2011. – 290 с.
У посібнику висвітлено основні положення граматичної структури,
фонетики, лексичного складу англійської мови. До кожного тематичного
блоку уроків додається навчально-контролюючий тренінг.
Для студентів ВНЗ напряму підготовки «Будівництво».
150. Совтис Н. Ділова польська мова : зразки та правила
укладання документів : навч. посіб. / Н. Совтис. – Рівне : О. Зень,
2012. – 80 с.
У посібнику наведено зразки ділових документів польською мовою
та правила їх укладання.
Посібник призначено для студентів, а також тих осіб, які володіють
базовими знаннями з польської мови і прагнуть грамотно і професійно
укладати сучасні ділові папери.
151. Совтис Н. М. Українські лексичні запозичення в польській
літературній мові : монографія / Н. М. Совтис ; наук. ред.
Й. Дзендзелівський. – Рівне : О. Зень, 2012. – 200 с.
У монографії проаналізовано українські лексичні запозичення, які
функціонують в польській літературній мові другої половини XVIII –
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кінця ХХ ст., з’ясовано соціально-історичні та культурні передумови
проникнення українізмів у польську мову, встановлено критерії виділення
та способи адаптації запозичень до норм польської літературної мови.
152. Червоний Г. В. Слов’янський «ікс» або таємниці граматики
/ Г. В. Червоний. – Рівне : Овід, 2012. – 108 с.
Сам автор пише, що він «…словом і символами намагався показати
відношення мислення до буття через пізнавальний та практичний
світогляд людини, опираючись на історію, археологію та лінгвістику.
Глибини часу, фізичні властивості Космосу і простота думки…» стали
основою його книги.
Див. також №№ 269, 278, 289–294, 304.

Літературознавство
153. Александр Кондратьев : исследования, материалы, публикации / отв. ред. Е. М. Васильев. – Ровно : С. Б. Нестеров, 2012. – 270 с.
До збірки увійшли наукові статті та матеріали вчених України та
Росії, присвячені життю та творчості російського поета, прозаїка,
перекладача, літературного критика, відомого представника культури
Срібного віку Олександра Олександровича Кондратьєва (1876–1967). До
видання увійшли републікації оповідання О. Кондратьєва «Шепот Пана»,
драматичного етюду «Елена», а також статті Л. Гомолицького
«Провинциальные мысли».
154. Бондючна Ю. Микола Кащук : літ. портр. / Ю. Бондючна ;
ред. В. Басараба. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 32 с. : іл.
Це видання – нарис про життя і творчу діяльність Миколи Кащука,
українського письменника, автора книжок для дітей, а також книг сатири
та гумору.
Див. також №№ 121, 160, 187, 188, 262, 263.

Художня література
155. Балахно Р. Серпанок долі : поезії / Р. Балахно ; літ. ред.:
З. Депутат. – Рівне : Ассоль, 2013. – 260 с.
Вірші Раїси Балахно неодноразово публікувались в періодичній
пресі. Її поезії характерна глибока ліричність, ніжність, відвертість
мислення. Поетесі властиве вміння переливати почуття і складні
переживання, порухи власної душі у творчість та доводити їх до читача.
156. Бардецький Б. П. Барви невишуканих слів : поезії /
Б. П. Бардецький. – Рівне : М. Дятлик, 2012. – 156 с.
Бардецький Богдан Петрович – викладач образотворчого мистецтва.
Як художник брав участь у міжнародних мистецьких виставках
«Львівський мистецький салон». Як поет друкувався у всеукраїнських і
обласних часописах та альманахах. У 1992 році вийшла його збірка поезій
«Чорна блискавка».
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«Барви невимушених слів» захоплюють відразу, лише прочитаєш
перші невіршовані строки. Ніби бачиш очима автора – художника:
настільки зримим і справжнім постає життя. Відразу виникають певні
образи, картини, фрески. По формі – ніби віє чимось східним –
японським... По змісту – це наша реальність із всім різнобарв’ям
людських почуттів, вражень і подій.
157. Береза М. П. Миколай : нові вірші, поема-фреска / М.
Береза. – Рівне : М. Дятлик, 2012. – 126 с.
У новій поетичній збірці вміщені вірші, написані впродовж 2009–
2012 років. В них роздуми над пекучими проблемами сучасного життя,
прагнення осмислити прожите й пережите, спроби через байдужість та
лицемірство дійти до джерел духовності та світлих людських почуттів.
158. Береза Ю. Увіходимо в осінь : лірика / Ю. Береза. – Рівне :
Волин. обереги, 2012. – 144 с.
Книгу Юрія Берези «Увіходимо в осінь» складають ліричні вірші. В
них і смуток, і надія, і кохання, і мудрість. Крізь стриманість та
неспішність віршів відчувається поетична зрілість та майстерність автора.
159. Берестяний О. Абетка почуттів : поезія / О. Берестяний ;
ред. В. Басараба. – Рівне : Друк Волині, 2012. – 160 с.
Книга ліричних віршів О. Берестяного – перше друковане видання
автора.
У його рядках вирує життя, в якому є все: філософські роздуми,
гумор, почуття, барви, музика (у тому числі і «Музика серця»). Його вірші
є різноманітними: відвертими, винахідливими (зокрема «Абетка
почуттів»), інколи провокуючими, але такими, що викликають
зацікавлення.
160. Боровець Б. Т. Поліссям народжене слово. Літературні
портрети / Б. Т. Боровець ; ред. Є. Цимбалюк. – Рівне : Волин.
обереги, 2012. – 194 с.
Нову книгу Бориса Боровця становлять літературні портрети
письменників, чий життєвий і творчий шлях пов’язаний з Рівненським
Поліссям (М. Яцковського, Т. Боровця, А. Кондратюка, Є. Шморгуна,
П. Велесика, Л. Куліша-Зіньківа).
Книга стане в нагоді тим, хто цікавиться літературою рідного краю.
161. Владичук М. М. В обіймах рідної стихії : вірші, гуморески /
М. М. Владичук. – Рівне : О. Зень, 2012. – 72 с.
Ця збірка – третя книга автора, що вийшла напередодні його 70річчя. У своїх віршах поет згадує незабутні дитячі роки, з любов’ю
змальовує красу рідного краю, намагається осмислити сутність людського
буття, відкликається на складнощі в житті нашого суспільства.
162. Волощук С. Життя прожити – не поле перейти : спогади /
С. Волощук. – Рівне : О. Зень, 2011. – 368 с.
У книзі викладено історію української родини Фарбарів-Волощуків,
які через все життя гідно пронесли вірність загальнолюдським принципам
добра, справедливості, честі й вірності Україні, своєму роду.
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Читач дізнається про важливі історичні події ХХ століття через
складні колізії життя головного героя видання.
163. Гаврилович Г. С. Сова на кладці. Потішні оповідки рідного
села / Г. С. Гаврилович. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 100 с.
«Кожне село – наче та писанка – свої візерунки, бувальщини,
перекази, своя історія. Отак і Бродниця...», – пише Галина Степанівна
Гаврилович про село, де народилася. Та прегарною, колоритною
українською мовою переповідає потішні оповідки та історії з життя цього
мальовничого поліського куточка.
164. Гнєушев В. О. Вінок думок : поезія / В. О. Гнєушев. – Рівне :
Волин. обереги, 2012. – 80 с.
Автор – гірничий інженер, кандидат технічних наук, доцент, працює
на кафедрі розробки родовищ корисних копалин у Національному
університеті водного господарства і природокористування. Та попри
зайнятість водночас – редактор сайта «Львівських поетичних
майстерень», а ще – поет, лірик, громадянин, гуморист. Він не складає
вірші. Він просто пише про те, що відчуває його душа, розум та серце. ...
А виходить поезія...
165. Гольдін С. Художник та його друг / С. В. Гольдін. – Волин.
обереги, 2012. – 240 с.
«Художник та його друг» – перша книга прози автора.
Червень 1985 р. – жовтень 1997 р. – такі хронологічні рамки
щоденника, який веде герой роману. Та в цей короткий часовий проміжок
вміщується ціла історія про чоловіків та жінок, віру та працю, дружбу,
кохання, любов, про наше спільне невеселе і повчальне минуле, наше не
дуже ласкаве сучасне, наші сподівання на майбутнє.
166. Гуменюк П. М. У притулку серця / П. М. Гуменюк ; ред.:
Н. Калька. – Гоща : Валері, 2012. – 176 с.
У своїй сьомій книжці автор презентує малу прозу, спогади, пісенні
тексти. У розділі «Хутірські записки» змальовує колоритні образи
земляків, осмислює давні історичні події, пов’язуючи їх із сьогоденням.
167. Дворницька Н. М. Промінь осяяння : поезії /
Н. М. Дворницька. – Рівне : [Лапсюк В. А.], 2012. – 76 с.
Ніна Дворницька має талант – «словом змалювати стан душі» та у
слові передати різнокольоровий спектр почуттів.
За тематикою збірка різноманітна: є поезії – відгуки на реалії
сьогодення, є філософські вірші на вічні теми про суть і смисл людського
життя, ліричні твори про кохання.
У вірші-заспіві поетеса сама визначила почуття, які охоплюють її
душу: «І зойк, і крик, і болісне мовчання – Поезія – душа моя печальна».
168. Єнджеєвич Є. Українські ночі або родовід генія : біогр.
роман про Шевченка / Є. Єнджеєвич ; пер. з пол. Є. Рослицького. –
Рівне : М. Дятлик, 2012. – 660 с. : іл.
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Роман визначного польського письменника, публіциста, есеїста,
літературного критика Єжи Єнджеєвича (1902–1975) вперше в Україні
видано у перекладі українською мовою. Опираючись на історичні
джерела, автор правдиво змалював образ великого українського поета,
бунтаря, «останнього козака», який надихнув свою націю вірою у власне
майбутнє та національне визволення – Тараса Шевченка.
169. Заболотний М. М. Діти тероризованих батьків : роман 30–
50-х років ХХ століття / М. М. Заболотний ; ред. Л. Пшенична. –
Дубно : [б. в.], 2011. – 234 с. + 13 с. іл.
З просякнутих болем і тугою за Україну, за долю кожного простого
українця невеличких нарисах про свій родовід, про різні події життя
складається роман-життєпис, у якому все ж перемагає віра в Бога та в
краще майбутнє.
170. Загорський Ю. І. На острові : автобіогр. оповід., п’єса /
Ю. І. Загорський. – Рівне : М. Дятлик, 2011. – 180 с.
Свій творчий шлях Юрій Загорський розпочав ще в шістдесяті,
дебютувавши прекрасною книгою оповідань «Хто витримає спеку»,
редактором якої був неперевершений новеліст Григір Тютюнник. Однак
через специфічні обставини ця книжечка на десятиліття залишилася
єдиною в його творчому доробку. Через які саме обставини – про це й
розповідає у своїх автобіографічних оповіданнях автор. Надзвичайно
цікаві деталі, про які може розповісти лише очевидець, роблять спогади
документальним свідченням епохи.
До книги входить також п’єса «На острові», написана на теми сьогодення.
171. Зарічнюк Р. Терни моєї молодості / Р. Зарічнюк ; ред.
С. Кравчук. – Гоща : В. С. Мельничук, 2012. – 68 с.
В запропонованих оповіданнях з особистого життя 86-літній автор
ділиться з читачами спогадами про дитинство, юність, воєнні та повоєнні
роки, труднощі, коли звинувачений у націоналізмі, він не міг ані
закінчити інститут, ані влаштуватися на роботу. Але за довгі роки життя
він набрався знань та мудрості і вважає за головне духовне
самовдосконалення людини.
172. Зіневич А. Осінь : лірика / А. С. Зіневич. – Рівне : Волин.
обереги, 2012. – 120 с.
Збірка наче запрошує читача на осінній бал, де поетеса спілкується з
прекрасним садом, милується пізнім спалахом різнобарвних квітів і
золотаво-багрянистих дерев, де крізь «нитки дощів кошлатих» просвічує
сонце. І нехай недовговічна ця краса. Але «в круговерті осінній» вже
збирається насіння для наступного цвітіння.
173. Кащук М. К. Максимум і мінімум : гуморески та сатирич.
мініатюри / М. К. Кащук. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 116 с. : іл.
Нова збірка рівненського гумориста має яскраво виражене
тематичне спрямування, завдання якого – гостро викривати негативні
явища в нашому суспільстві, які перешкоджають розбудові та духовному
розвитку України.
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174. Кащук М. Прем’єра від прем’єра : гуморески та сатирич.
мініатюри / М. Кащук. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 88 с.
До збірки рівненського гумориста увійшли віршовані та прозові
твори, що розкривають злободенні теми і мають точних адресатів.
У книзі також чимало кумедних історій, почутих і побачених
автором на життєвих перехрестях.
175. Кондратюк А. І. Геній поза Батьківщиною. Есеї.
Оповідання. Думки / А. І. Кондратюк ; ред. Б. Боровець. – Рівне :
Волин. обереги, 2012. – 336 с.
До нової книги відомого сучасного українського письменника
Андрія Кондратюка увійшли есе «Геній поза Батьківщиною» (розмисли
над листами Миколи Гоголя), «Високі прості смисли буття», «Міра
людських переживань», оповідання та спостереження останніх років.
176. Кононенко Х. До нової роботи : статті та матеріали /
Х. Кононенко ; упоряд. І. Нагорна. – Рівне : Азалія, 2012. – 48 с. –
(Б-чка літ. музею Уласа Самчука в Рівному ; чис. 17).
У книзі подано газетні статті Хариті Кононенко та матеріали про її
подвижницьку діяльність, зокрема про роботу в Українському Червоному
Хресті, Українському Допомоговому комітеті, організацію в Рівному
восени 1941 р. школи медсестер, надання медичної та соціальної
допомоги полоненим тощо. 15 жовтня 1943 року у відповідь на
терористичний акт М. Кузнєцова в числі інших заручників була
розстріляна гітлерівцями.
177. Костюкевич Ю. Відчути безмежність / Ю. Костюкевич ;
ред. А. Криловець. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 60 с.
Поезію Юлії Костюкевич Анатолій Криловець визначив як «спробу
хоч трохи повернути ... первісну гармонію і музику вищих сфер». І хоча
більшість віршів написано у мінорі, але крізь світлий сум звучить тема
переборення туги за нездійсненим, бажання «відчути всесвіт і життя
відчути»...
178. Люліч В. А. Яблуневе сонце : поезії / В. А. Люліч. – Рівне :
Волин. обереги, 2012. – 68 с.
Поетична збірка «Яблуневе сонце» – друге видання молодої
поетеси. У її віршах передано жіночі почуття та роздуми, які надихають
читача (а скоріше – читачку) на світлі емоції і пропонують замислитись
над сенсом свого існування. Ця поезія, легка, сповнена світлом, теплом,
підносить читача над буденністю і пропонує натомість всю красу цього
світу та людських почуттів.
179. Мініч Н. Д. Подаруй мені осінь / Н. Д. Мініч. – Рівне :
О. Зень, 2012. – 80 с.
Поезія Ніни Мініч – як сумна пісня про щастя – відкриває світ
жіночої душі з її коханням, сумнівами, болем і радістю.
Видання проілюстроване світлинами Володимира Якимчука,
Віктора Підгірського, Олени Зень та Ніни Мініч.
51

180. Олійник Г. Танець розквітлого саду : поезії / Г. Олійник. –
Рівне : Азалія, 2012. – 68 с.
Галина Олійник – юрист за фахом, поет за велінням душі. Віртуозне
володіння поетичною мовою дозволяє автору образно та витончено
передати свої почуття, враження, думки та поривання душі.
«На струнах її пісень» звучить увесь напрочуд різнобарвний світ.
181. Олійник О. Куркулі : докум. повість : літ.-худож. обробка
(версія)
запису
щоденника-родоводу
волиняка-дубенчанина
Олександра Івановича Олійника / О. Олійник ; ред. М. Пшеничний. –
Рівне : М. Дятлик, 2012. – 104 с. : іл.
У книжці за словами автора передмови М. Оттова – «справжнє
історично-повчальне, інколи – трагічне і яскраве – життя українського
селянства при кількох владах окупантів, які (кожна по-своєму)
намагалися знищити українця в душі народній, поневолити не тільки
фізично, а й – духовно».
182. Ольжич О. Рінь : твори / О. Ольжич ; упоряд. І. Нагорна. –
Рівне : Азалія, 2012. – 60 с. – (Б-чка літ. музею Уласа Самчука в
Рівному ; чис. 19).
У книзі представлено першу збірку поезій Олега Ольжича «Рінь»,
видану в 1935 році у Львові, та матеріали про письменника.
183. Остапчук С. Вітер з осені / С. Остапчук. – Рівне :
Ю. А. Кукса, 2012. – 84 с.
Сергій Остапчук – кандидат технічних наук, доцент кафедри
землеустрою, геодезії та геоінформатики Національного університету
водного господарства та природокористування. «Вітер з осені» – перша
книжка його поетичних та прозових творів. Невибагливі рядки залишають
світле враження. Автору вдається легкими поетичними штрихами
створити відчуття присутності: ніби це ти з віконця спостерігаєш за
ластівками, або вмочаєш печену картоплю в олію і сіль, і це тобі хочеться,
як у дитинстві, пройтися босоніж калюжею... У цій самій тональності
написані й прозові твори.
184. Панченко М. О. Дурман доби : поезії / М. О. Панченко ; ред.
Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2012. – 120 с.
До збірки, яку Микола Панченко підготував до свого 70-річчя,
увійшли кращі твори із поетичного доробку автора.
За віршованими рядками відчувається присутність людини
емоційної, закоханої у рідний край, збентеженої неправдою, що твориться
у світі. Своє гостре сприйняття життя автор передає читачеві поетичною
мовою – чіткою, прозорою, інколи уривчастою, змушуючи його
співпереживати.
185. Панченко М. О. Суворий досвід сивих літ : поезії /
М. О. Панченко ; ред. Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2012. – 104 с.
До збірки увійшли поетичні твори, написані автором у різні роки.
Переважна більшість з них публікується вперше.
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186. Пащук І. Берестецька незабуть : поетич. цикл / І. Пащук. –
Рівне : Овід, 2012. – 56 с. : іл.
У поетичній збірці Івана Пащука висловлені враження про незгасну
в пам’яті вже кількох поколінь українського народу битву під
Берестечком військ Богдана Хмельницького з польсько-шляхетськими
поневолювачами влітку 1651 року і роздуми про нашу тривожну та
нестабільну сучасність.
187. Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини / редкол.:
Є. Цимбалюк (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : М. Дятлик, 2011. – № 16–
17. – 400 с. : іл.
188. Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини / редкол.:
Є. Цимбалюк (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : М. Дятлик, 2011. – № 18–
19. – 400 с. : іл.
Літературно-краєзнавчий журнал продовжує знайомити читачів з
творчістю рівненських письменників, митців, краєзнавців, журналістів,
науковців.
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться творчим життям краю
та на широке коло прихильників духовного і культурного відродження
України.
189. Рачок П. Т. На кладці сумнівів : поезії / П. Т. Рачок ; ред.
П. Велесик. – Рівне : Лапсюк В. А., 2012. – 56 с.
Нова поетична збірка – це тиха і щира сповідь автора. Це розповідь
про життєві стежки і дороги, де є місце не лише радощам, а й гіркотам і
сумнівам.
190. Романчук В. Р. Джерело наснаги : спогади вчителя :
повість, оповід. / В. Р. Романчук. – Рівне : М. Дятлик, 2011. – 144 с.
Автор книги у невеличких творах розповідає про колишнє життя, ніби
гортаючи пожовклі від часу сторінки свого давнішнього щоденника. У повісті
йдеться про шкільного вчителя, який сімнадцятирічним хлопцем приходить
працювати у сільську школу. З перших кроків відданий своїй справі і дітям,
врешті стає визнаним педагогом та отримує урядову нагороду.
191. Самчук У. Шумлять жорна : драма / У. Самчук ; ред.
Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2012. – 60 с. – (Б-чка літ. музею Уласа
Самчука в Рівному ; чис. 15).
Досі ще не публікований твір Уласа Самчука відтворює події на
Волині 1942 року.
192. Столярчук Б. Сміх крізь ноти. Вип. 3 / Б. Столярчук ; ред.
Ю. Береза. – Рівне : О. Зень, 2013. – 40 с.
Ця збірочка – третій зошит веселих оповідок музиканта Богдана
Столярчука з життя своїх колег.
193. Струсь Л. П. Спецпереселенці: пам’яті гірке слово:
сибірські оповіді / Л. П. Струсь. – Рівне : Азалія, 2012. – 300 с.
Це книга про людей, яких хвиля сталінських репресій занесла до
Сибіру та залишила там навіки, про понівечені долі не лише українців, а й
представників інших народів колишнього СРСР. І було їх мільйони.
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Утвореному у 1930 році Остяко-Вогульському національному
округу (нині Ханти-Мансійський автономний округ – Югра) потрібні
були робочі руки, аби у глухій тайзі закипіло життя. І спецпереселенці у
нелюдських умовах будували, творили – освоювали тайгу. Нині їм за їхню
неймовірну працю, за загублені на сибірській землі долі і життя стоять
пам’ятники. Пам’ятники жертвам політичних репресій.
На сторінках цієї книги – страшні спогади про страдницькі дороги,
гіркі слова пам’яті народжених у засланні дітей.
194. Тарасюк В. Лебедики / В. Тарасюк. – Рівне : Овід, 2011. – 48 с.
У новій книзі гумору «Лебедики» автор доводить, що веселі
бувальщини – складова життєпису добрих, щирих людей. Водночас герої
книги переконують, що у житті поруч зі смішним і комічним існує світ
прикрих і болючих випадковостей.
195. Тучинський передзвін : альманах ; Література.
Краєзнавство. Фото ; вип. 1 / ред.: Марія Жакун, Микола Жакун ;
упоряд.: Н. Янчук. – Рівне : Друк Волині, 2012. – 172 с. : фото.
196. Тучинський передзвін : альманах ; Література.
Краєзнавство. Фото ; вип. 3 / ред.: Марія Жакун, Микола Жакун ;
упоряд.: Н. Янчук. – Рівне : Друк Волині, 2012. – 172 с. : фото.
Майстри слова та пензля зі старовинного села Тучин Гощанського
району Рівненської області представляють свої творчі доробки,
відтворюючи різні сюжети та образи. Домінуючими темами в їхніх творах
є любов до рідного краю, спогади про минуле, краєзнавчі дослідження,
людські взаємини, природа та кохання.
197. Усач В. Любов над усе! / В. Усач. – Рівне : О. Зень, 2012. – 48 с.
Валентина Усач у коротенькій передмові до своєї поетичної збірки
пише: «Моя мрія – світ, переповнений любов’ю».
Авторка щиро намагається змалювати найпрекрасніше почуття
людини – кохання. «Моя душа немов співає на чисто білому листі», – так
вона відчуває, так пише. Певна поетична недосконалість нівелюється її
відвертістю, вірою в Бога, прагненням добра, краси та любові.
198. Царик Г. Любви немеркнущей слова… Лирическая
исповедь. 1977–1991 гг. / Г. Царик. – Ривне : Волин. обереги, 2012. –
132 с.
До збірки увійшли вірші Григорія Царика, написані російською,
раніше не опубліковані.
На титульному аркуші – присвячення коханню. Тож головна тема –
закоханість у природу та Жінку.
Починаючи з 1992 року автор пише лише українською мовою.
199. Шевчук О. М. Прийдешнім : вибр. поезії / О. М. Шевчук. –
Рівне : О. Зень, 2012. – 72 с.
Поезії Олександра Шевчука – водночас філософські і ліричні. Поет
звертається у своїй творчості до болючих життєвих тем – непростої долі
українського народу, боротьби Добра і Зла, правди і кривди. Особлива
тема для автора – це Віра у Творця, це Любов і Надія.
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200. Шевчук С. Життя криниця. Поезії. Проза / С. Шевчук ; ред.
В. Бойчук. – Рівне : Олейник В. А., 2012. – 128 с.
Перша збірка Софії Шевчук – це прожите і пережите, що повертає
думками до отчого порогу, до тих стежин, де пройшло босоноге
дитинство і юність топтала дорогу до зрілості та мудрості літ. Це
замальовки з натури, що лягли на папір поетичними і прозовими рядками
та казочками для найменших.
201. Шильников В. На суд людской, на восприятие тому, кто
может воспринять / В. Шильников. – Рівне : Волин. обереги, 2011. –
80 с.
За невигадливими поетичними рядками постає щира людина, у якої
все по-справжньому: праця, родина, дружба, кохання, захоплення, сум та
радість – справжнє життя.
202. Шморгун Є. І. Твердь. Світлинки людської пам’яті та
історії із часів будівництва Пересопницького монастиря /
Є. І. Шморгун ; ред. І. Нагорна. – Рівне : Азалія, 2012. – 132 с.
Головний герой книги Мстислав Ярославович Німий був одним з
найдавніших воїнів-богатирів кінця ХІІ – початку ХІІІ століть, про силу
якого згадувалося у «Літопису руському»: «був той муж дужий». Але не
лише цим відзначився князь в історії.
Є. Шморгун у своїй розповіді намагається підтвердити існуючу
версію про те, що саме князь Мстислав Ярославович заснував монастир
на Пересопниці.
203. Щур А. В. Життя мого печалі і тривоги : зб. поезій /
А. В. Щур. – Рівне : Волин. обереги, 2013. – 136 с.
У свою другу збірку поезій Анатолій Щур відібрав вірші різних
років, опубліковані і неопубліковані. В них – його життя, його почуття і
думки. У першому розділі представлено поезії українською, в другому –
російською мовою.
204. Ярмолюк Л. П. П’ята заповідь : [зб. поезій] / Л. П. Ярмолюк ;
ред. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2012. – 60 с.
Любов Ярмолюк, лікар за фахом, у хвилини неспокою «шукає ліки»
в духовному очищенні душі. У той же час цінує щоденне творення добра:
допомагає в благоустрої і будівництві православних храмів, часто
виступає як організатор поїздок прочан до святинь рідного народу. Усе
пережите, зболене вплітається у поетичні рядки.
205. Ясковец Е. Песни ветра : лирика / Е. Ясковец. – Рівне :
Волин. обереги, 2012. – 184 с.
Перша збірка віршів російською мовою, представлена Оленою
Ясковець, є спробою передати своє відчуття світу, свої емоції та думки.
Чи вистачає поетичної майстерності автору-початківцю – вирішують
читачі. Кожна творча натура має розуміти необхідність навчання і
вдосконалення, чого і побажаємо авторці.
Див. також № 312.
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Дитяча література
206. Островський М. Максимкові сни : вірші для дітей /
М. Островський. – Рівне : Овід, 2012. – 24 с.
Третя поетична збірка відомого рівненського поета-пісняра
Михайла Островського представляє дитячі вірші, сповнені добра та
сердечності, – прості, теплі, ясні, зрозумілі малюкам.
Див. також № 142.

МИСТЕЦТВО
Образотворче мистецтво та архітектура
207. Лукашевич Т. Текстиль. Батик. Гобелен : [образотв. вид.] /
Т. Лукашевич. – [б. м.] : [б. в.], [2012?]. – 12 c.
Майстерність та неповторність художніх робіт Тетяни Лукашевич
відзначають усі шанувальники художнього текстилю, яким пощастило
бачити її роботи на виставках у Латвії, Естонії, Польщі, Словаччині,
Угорщині, та ясна річ, в рідній Україні.
Батик та гобелен Т. Лукашевич, представлений у альбомі, вражають
своєю одухотвореною образністю, змістовою глибиною, вишуканою
технікою і лаконічністю колориту. Ґрунтовне знання народної
орнаментики й прадавньої символіки у її творах трансформувалось у
авторський філософсько-ліричний космос художньо окреслених значень,
водночас і пластично самоцінних, і відкритих для глядацьких
індивідуальних прочитань.
Див. також №№ 313, 315.

Фотографія
208. Моя маленька Батьківщина : Здолбунівський край :
[фотоальб.] = My small Motherland : Zdolbuniv Lands : [album of
photography] / [авт. проекту, фото О. Харват] ; текст В. Дрозюк ; наук.
консультанти: В. Луц, О. Тищенко ; пер. англ. мовою М. Малюга
(Дрозюк), В. Скринський. – Рівне : О. Харват, 2012. – 144 с.
Фотоальбом відомого майстра – фотохудожника Олександра
Харвата передає всю красу і неповторність Здолбунівського краю –
куточка древньої волинської землі. Кожна світлина викликає відчуття
присутності серед кольорів, звуків, запахів живої природи. Золото куполів
під сонцем, переплетіння залізничих рейок, алебастрові лебеді на
заледенілому ставку, танцуючі лелеки на луках, червоний захід сонця,
неймовірні краєвиди з квітучими луками, річками та озерами, золоті
жнива... – наша прекрасна земля, закарбована у фотографіях – справжніх
витворах мистецтва.
209. Харват О. М. Рівне. На межі тисячоліть : фотоальб. =
Kharvat A. Rivne. The Borderline of Millenniа : the album of photo /
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О. М. Харват ; текст: О. Харват, Г. Данильчук ; пер. англ.
В. Скринський. – Рівне : О. Харват, 2012. – 228 c.
Альбом фотографій та історико-краєзнавчих нотаток про Рівне –
одне з мальовничих міст Західної України. Як воно змінювалося
упродовж століть, можна спостерігати, порівнюючи старі та нові сюжети.
Завдання сучасників – вберегти те краще, що створили наші предки, та
розбудувати місто так, щоб нащадки ставилися до сьогоденних змін як до
пам’яток історії та культури.
210. Я люблю своє місто, я люблю свій край! : перший кубок
Рівного з фотомистец. [2012] / [О. Харват]. – Рівне : О. Харват, 2012. –
84 с.
Фотомистецтво посідає важливе місце у культурному житті нашого
міста. Тим відрадніше, коли з’являються видання, у яких ми бачимо кращі
фотороботи. Фотоальбом включає світлини переможців та дипломантів
першого кубку Рівного з фотомистецтва «Я люблю своє місто, я люблю
свій край!», відібраних для експозиції.
Див. також № 317.

Музика
211. Богданівський-Столярчук М. Микола Корейчук :
композитор, педагог, викон. / М. Богданівський-Столярчук. – Рівне :
О. Зень, 2012. – 200 с. : іл.
Видання присвячено 65-річному ювілею та 45-річчю творчої
діяльності композитора, досвідченого педагога, віртуозного виконавця,
декана музично-педагогічного факультету Рівненського державного
гуманітарного університету, заслуженого працівника культури України,
академіка УААН, професора Миколи Павловича Корейчука.
Книга містить світлини різних років, які ілюструють певні віхи
життя митця, дають змогу побачити географію його творчих поїздок і
досягнень, відчути неповторну ауру спілкування творчих особистостей.
212. Гориною вишита доля : пісен. фольклор та духовні твори в
обробці Василя Павлюка / В. Павлюк ; упоряд.: Тамара, Олег та Ігор
Павлюки ; ред.-вид. І. Павлюк. – Рівне : М. Дятлик, 2011. – 156 с.
Василь Павлюк – музикант-фольклорист, збирач народної
творчості, філігранний аранжувальник, педагог, художній керівник
студентського фольклорного колективу «Горина».
Видання народних пісень в обробці В. Павлюка – плід його
багаторічної експедиційної праці, вивірений практичним виконавством у
колективі «Горина» – творчий дарунок новим поколінням музикантів та
фольклорних виконавців, усім, хто шанує народну пісню і вболіває за
духовне відродження України.
У книзі вміщено біографічний нарис про Василя Павлюка,
фрагменти спогадів про нього та найбільш пам’ятні світлини.
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213. Іляшевич В. В. Моя Україно! : вибр. вокал. твори /
В. В. Іляшевич ; [в авт. ред.] – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 44 с.
Іляшевич Володимир Васильович – композитор, диригент, педагог,
член Рівненської обласної асоціації композиторів Всеукраїнської
музичної спілки, викладач Дубенського коледжу культури і мистецтв,
лауреат Міжнародного огляду-конкурсу 1996 року, учасник міжнародного
фестивалю духової музики «Сурми» – 1993, 1995 рр. Автор багатьох
інструментальних та вокальних творів. До нової збірки включено 10
вокальних творів та хорал.
214. Історія становлення та перспективи розвитку духової
музики в контексті національної культури України : зб. матеріалів
IV-ої Всеукр. наук.-практ. конф. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; упоряд.
С. Д. Цюлюпа ; редкол.: Р. М. Постоловський (голов. ред.) [та ін.]. –
Рівне : Волин. обереги, 2012. – Вип. 4. – 156 с.
У збірнику містяться результати наукових досліджень у жанрі
духової музики, в якому поєднані різні підходи дослідників до розкриття
питань з історії виконавства на духових інструментах, створення духових
оркестрів та перспективи їх розвитку, а також з методики викладання гри
на музичних інструментах.
Для викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів та
широкого кола шанувальників духового інструментального та
оркестрового мистецтва.
215. Кунітц Г. Інструментування : контрабас : підручник /
Г. Кунітц ; ред.-упоряд. Б. Столярчук ; літ. ред. С. Омельяненко ; пер.
з нім. I. Пашко. – Рівне : О. Зень, 2012. – 74 с. – [Передрук. з вид. :
Kunitz H. Die Instrumentation : contrabass : ein Hand – und Lebrbuch /
dr. H. Kunitz. – Leipzig : Veb Breitkopf & Hartel Musikverlag, 1961].
Посібник Ганса Кунітца (Лейпциг, 1961 р.) розкриває історичний
розвиток басових інструментів, а також знайомить із секретами
виконавської майстерності гри на контрабасі. Переклад доповнений
статтею від упорядника та додатками.
Видання стане в нагоді викладачам та студентам музичних
навчальних закладів.
216. Кухарук Д. Любим діткам для забави : п’єси для скрипки та
ф-но учням мол. кл. : клавір / Д. Кухарук. – Рівне : О. Зень, 2012. –
30 с. + дод. : Партія скрипки. – 16 с.
У репертуарному збірнику подано 15 характерних п’єс для скрипки
у супроводі фортепіано рівненського композитора, викладача та
виконавця Дмитра Кухарука. У додатку п’єси доповнюються віршовим
текстом та розмальовками для учнів.
217. Микола Лисенко і Рівненщина / ред.-упоряд. Богдан
Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2012. – 80 с.
Видання присвячене 170-річному ювілею основоположника
української класичної музики Миколи Віталійовича Лисенка, життя і
творчість якого пов’язані з Рівненщиною. У книзі вміщено архівні
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документи, що свідчать про перебування його в нашому краї,
розповідається про численні концерти та імпрези на пошанування
композитора впродовж ХХ століття та в незалежній Україні.
218. Пастушенко А. С. Народна пісенна творчість в Україні :
навч. посіб. / А. С. Пастушенко, М. І. Пономаренко. – Рівне : [Дятлик
М. С.], 2012. – 304 с.
До посібника увійшли обрядові, календарні, історичні, родиннопобутові пісні, українські думи, балади, пісні козацькі, січові, повстанські,
рекрутські, наймитські, бурлацькі, чумацькі, жартівливі, пісні
літературного походження, дитячі (колискові, заклички), а також
історична довідка про українську пісенну творчість та її нотний виклад.
Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих та середніх
навчальних закладів, вчителів музики загальноосвітніх шкіл.
219. Пастушенко А. Україночка : вокал. твори для солістів,
ансамблів, хорів шк. віку з супроводом / А. Пастушенко. – Рівне :
М. Дятлик, 2012. – 44 с.
До збірника увійшли пісні композитора, професора кафедри
хорового диригування Рівненського державного гуманітарного
університету Андрія Пастушенка на слова відомих поетів та на його
вірші.
220. Перенчук Т. Й. Калина в житті : репертуарно-метод. посіб. /
Т. Й. Перенчук ; ред. Б. Столярчук. – Рівне : О. Зень, 2012. – 110 с.
У збірнику вміщено 18 різностильових творів (класичних та
сучасних), що походять з різних країн. Саме ці зразки надихнули авторку
– співачку і педагога Тетяну Перенчук – перекласти їх на українську мову
і надати їм другого дихання. Ці твори сприяють прискоренню процесу
досягнення студентами вокальної майстерності.
Збірник розрахований на викладачів і студентів мистецьких вузів
України.
221. Святкова Літургія : з благословення Святійшого Патріарха
Київського і всієї Руси-України Філарета : До 15-річчя
архієрейського хору «Знамення» / ред. Б. Столярчук ; муз. ред.
В. Іваник ; муз. Н. Іваник. – Рівне : Лапсюк В. А., 2012. – 68 с.
Церковний спів нерозривно пов’язаний з богослужінням. Музика
покликана виразити в матерії нематеріальне, втілити Слово, Дух, думку.
Гармонійні звуки піснеспівів сприяють кращому розумінню Літургії і
народженню в людині Божого Слова.
До 15-річчя архієрейського хору «Знамення» власне бачення
Літургійної служби представила засновник і керівник хору Наталія Іваник.
222. Столярчук Б. Й. Грає інструментальний ансамбль
традиційної народної музики «Хутірські музики» / Б. Й. Столярчук ;
ред. С. Омельяненко. – Рівне : О. Зень, 2012. – 100 с.
У виданні міститься інформація про ансамбль традиційної народної
музики «Хутірські музики»: історія створення, фактографічні довідки про
організаторів та учасників, репертуар.
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223. Тарчинська Ю. Г. Формування раціональних прийомів гри
на фортепіано : (на прикл. творч. спадщини Л. Бетховена, Ф. Шопена,
С. Прокоф’єва) / Ю. Г. Тарчинська. – Рівне : Волин. обереги, 2012. –
100 с.
У книзі висвітлюються питання раціонального формування
фортепіано-виконавських навичок як свідомого опанування їх
взаємозумовленими та взаємозалежними компонентами. Визначається
зміст прийомів гри, які створюють умови ефективної технічної підготовки
виконавця. Подано методи їх напрацювання на прикладах фортепіанної
спадщини Л. Бетховена, Ф. Шопена, С. Прокоф’єва.
Посібник розрахований на викладачів та студентів вищих та
середніх навчальних закладів музичного профілю.
*
*
*
224. Холодний Яр [Електронний ресурс] : [пісні]. – 1 ел. опт.
диск (CD-ROM). – [Б. м.], [2012?]. – 2 файли : 88 байт. – Систем.
вимоги : CD, DVD програвач з вмонтованим декодером mp3 ; Pentium
– 266 ; 32 MB. CD-ROM ; Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з
контейнера.
У 1918 році у Чигиринському районі православний Мотронинський
монастир став осередком українського повстанського руху проти
загарбників (німецьких окупантів та російських «білих» і «червоних»
інтервентів). Холодноярська республіка, територія якої охоплювала понад
25 навколишніх сіл та мала майже 15-тисячну селянську повстанську
армію, проіснувала з 1918 до 1922 року, коли більшовики обманом
заманили холодноярських отаманів в засідку. Проте навіть у полоні, в
стінах Київської в'язниці, ватажки повстанців перебили охорону,
захопили зброю і спробували звільнитись. Під час нерівного бою всі вони
загинули смертю героїв.
Ці події й надихнули Михайла Островського (слова) та Жанну
Горошко (музика) на створення пісень. На диску представлено дві пісні у
виконанні Ж. Горошко.
Танець
225. Аксьонова І. Танцювальна лексика Поліського краю :
навч. посіб. / І. Аксьонова. – Рівне : О. Зень, 2012. – 254 с.
Поліському краю притаманна своєрідна та неповторна танцювальна
культурна спадщина, що виокремлюється в окремій етнографічній зоні,
цікавій за своїми рисами, манерою та характером виконання, побутом та
історією народу.
У посібнику подається загальна характеристика танцювальної
культури, опис лексики, танцювальної мелодії та костюмів регіону.
Для педагогів і студентів середніх спеціальних та вищих навчальних
закладів, аматорських хореографічних колективів.
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226. Волошина Л. П. Особливості музичного оформлення уроку
класичного танцю : метод. рек. для студ. І-V курсів спеціалізації
«Хореографія» / Л. П. Волошина. – Рівне : РДГУ, 2012. – 47 с.
Методичні рекомендації адресовані студентам денної та заочної
форми навчання, молодим фахівцям та концертмейстерам для проведення
занять з класичного танцю. Видання допоможе у забезпеченні
теоретичним та музичним матеріалом закладів освіти і аматорських
колективів.
227. Едельвейс : життя вирує / В. Супонькіна-Лагнюк,
С. Мельничук, О. Гаврилюк ; ред. О. Гаврилюк ; фото О. Харват,
Д. Гаврюсева, Е. Хачатрян. – Рівне : Харват О. М., 2012. – 92 с. : іл.
Рівненський ансамбль сучасного танцю «Едельвейс» широко
відомий не лише в Україні, але й за кордоном.
Яскраве видання знайомить читачів з історією та життям ансамблю,
з його керівниками та учасниками. Майстерно та художньо виконані
кольорові світлини передають всю красу та натхнення людей, закоханих у
танець, підкреслюють естетичну та художню цінність танцювального
мистецтва.
228. Кафедрі хореографії РДГУ 25 років : творч. портр. у просторі
сьогодення / за ред. Л. М. Савчин. – Рівне : Овід, 2012. – 28 с. : іл.
Кафедра хореографії – одна з найбільших у Рівненському
державному гуманітарному університеті. У її складі 40 викладачів та
концертмейстерів, у тому числі професори, доценти, кандидати наук,
заслужені діячі мистецтв, заслужені працівники культури, відмінники
освіти України. На кафедрі навчаються близько 300 студентів.
25-річна педагогічна, наукова та творча робота кафедри визначає
мистецьку спрямованість випускників, які є знаними митцями, що
працюють у професійних хореографічних колективах, займаються
творчою діяльністю у школах мистецтв, студіях, приватних школах
України і в ближньому та далекому зарубіжжі.
Видання знайомить читача із змістом діяльності кафедри та її
викладацьким складом.
229. Савчин Л. М. Методика роботи з хореографічним
колективом : навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Хореографія» /
Л. М. Савчин, В. М. Годовський. – Рівне : Овід, 2012. – 312 с.
У посібнику охарактеризовано провідні концепції хореографічної
діяльності в закладах освіти та установах культури, запропоновано основні
етапи роботи в хореографічному колективі. Розкрито методичні аспекти
роботи з різновіковою категорією учасників, специфіку роботи у
класичному, народному, бальному, сучасному танцювальному колективі з
урахуваннями архітектоніки занять. Запропоновано орієнтовний змістовний
план роботи колективу, де ключову роль відіграють практичні заняття.
Для педагогів-хореографів, балетмейстерів, студентів спеціальності
«Хореографія» та усіх, хто цікавиться питаннями хореографічного
мистецтва.
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230. Самохвалова А. В. Мистецтво балетмейстера : навч.-метод.
посіб. / А. В. Самохвалова, Л. А. Маркевич. – Рівне : О. Зень, 2012. –
100 с.
У навчальному посібнику викладено основні поняття і терміни
дисципліни «Мистецтво балетмейстера». Наведено приклади тем
музичного супроводу, які використовують на практичних уроках. Подано
загальні вимоги до системи оцінювання роботи студентів на уроках
упродовж навчання за вимогами кредитно-трансферної системи.
РЕЛІГІЯ. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
231. Бейли Ф. К. Молодой бунтарь в Бристоле / Ф. К. Бейли ;
пер. с англ. Г. Мехонцевой. – Ровно : Живое слово, 2012. – 160 с.
Книга розповідає про Джорджа Мюллера, життя якого є свідченням
того, як дивовижно і своєчасно Господь пробуджує Своїх слуг для
особливого служіння. Сильна віра і молитва героя дозволили йому не
лише віддати Богу турботу про всі свої власні нужди, але й зібрати біля
себе родину з двох тисяч безпритульних сиріт і забезпечити їх усім
необхідним.
232. Биннинг Х. Трактат о христианской любви / Хью Биннинг ;
пер. с англ. – Ровно : Живое слово, 2012. – 96 с.
Цей трактат присвячений роздумам про християнську любов. Якщо
заповіді про любов до Бога і близьких є найважливішими, то відповідно їх
порушення є найбільшим гріхом.
Автор показує, що християнське милосердя є найбільш важливою і
вагомою справою порівняно з більшою частиною інших релігійних
настанов. Любов – це фундаментальний закон Євангелія, до якого
зводяться всі його позитивні настанови і заповіді.
233. Ван Рин А. Послания Иоанна : комментарии / А. Ван Рин,
Деннет Э. Христос как утренняя звезда и солнце правды: О событиях,
которые произойдут в период между восхищением Церкви и
явлением Христа во славе / Э. Деннет ; пер. с англ. О. Дробот. – Ровно
: Живое слово, 2012. – 222 с. – (Библейская студия).
У видання увійшли коментарі Августа Ван Ріна до трьох Послань
апостола Іоана та статті Едварда Деннета про події, які відбудуться в
період між піднесенням Церкви та явленням Христа во славі.
234. Ван Рин А. Размышления над Евангелием от Матфея /
Август Ван Рин ; пер. с англ. С. Денисюка. – Ровно : Живое слово,
2012. – 240 с.
У своїй книзі Август Ван Рин розмірковує над головною темою
Євангелія від Матфія – Цар та Його царство.
235. Генри М. Молодые христиане / Мэтью Генри ; пер. с англ.
Ю. Мырза, А. Янус. – Ровно : Живое слово, 2012. – 64 с.
236. Генрі М. Молоді християни / Метью Генрі ; пер. з рос.
Н. Доля. – Рівне : Живе слово, 2012. – 64 с.
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Посилаючись на Послання апостола Павла до Тита, Метью Генрі
викладає уроки справжнього християнського життя.
Для широкого кола читачів.
237. Грант Л. М. Послание к Ефесянам, к Филиппийцам, к
Колоссянам : коммент. / Лесли М. Грант ; пер. с англ О. Дробко. –
Ровно : Живое слово, 2012. – 160 с.
238. Грант Л. М. Послание к Римлянам и к Галатам : коммент. /
Лесли М. Грант ; пер. с англ. С. Денисюка. – Ровно : Живое слово,
2011. – 256 с.
Книги коментарів Леслі М. Гранта безсумнівно стануть допомогою
у розумінні Біблії.
Видання буде корисним для тих, хто цікавиться глибоким
вивченням Святого Писання.
239. Грант Л. М. Послания к Тимофею и к Титу : коммент. /
Л. М. Грант. Хоул Ф. Б. Послание к Филимону : коммент. /
Ф. Б. Хоул. – Ровно : Живое слово, 2012. – 128 с.
До видання ввійшли коментарі Леслі М. Гранта до двох послань до
Тимофія і Послання до Тита.
Леслі М. Грант написав короткі коментарі до ряду новозавітних
послань, а також тлумачення останніх семи глав книги Притч. Він є
автором численних євангельських трактатів, буклетів і статей на біблійні
теми.
Книга містить також коментар Ф. Б. Хоула до Послання до
Филимона. Френк Бінфорд Хоул – відомий євангеліст, вчитель та
письменник, який зокрема видав чотири томи коментарів до Нового
Завіту, що розкривають суть новозавітного вчення. Його праці
допомагають у тлумаченні та застосуванні біблійних принципів.
240. Деннет Е. Вихід : доктрини в простому викладі / Едвард
Деннет ; пер. з рос. О. Дробко. – Рівне : Живе слово, 2012. – 416 с.
На сторінках другої книги Біблії – Вихід читач зустрінеться з
Божим Законом, який був даний людям. Також у книзі Вихід міститься
докладний опис скинії заповіту – першого храму Бога. Просто і доступно
написані коментарі Едварда Деннета допоможуть краще зрозуміти книгу
Вихід.
Видання призначене для тих, хто бажає глибше вивчати Святе
Письмо.
241. Дженнингс Ф. Ч. Размышления над Книгой Екклесиаста,
или Старые стенания и новые песни / Ф. Ч. Дженнингс ; пер. с англ.
С. Гецевич, О. Жандарова. – Ровно : Живое слово, 2012. – 128 с.
У своій праці Ф. Ч. Дженнінгс поряд з коментарями дає практичні
зауваження про книгу Екклесіаста.
Книга буде корисна тим, хто поглиблено вивчає Святе Писання.
242. Кралюк П. М. Василь Суразький : апологія православ.
традиції / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог : вид-во Нац.
ун-ту «Остроз. акад.», 2011. – 212 с. : іл.
63

Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості
українського полеміста і богослова Василя Суразького (сер. 50-х рр.
XVI ст. – між 1604–1608 рр.). Висвітлено специфіку православного
традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні
особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української
філософської думки. Досліджено значення творів Василя Суразького для
розвитку православної апологетики в Україні та Московії. У монографії як
додаток здійснено перевидання тексту «Книги про єдину істинну
православну віру».
Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів,
студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками
філософської культури.
243. Кропива Н. Московська «церква» – нехристиянська
антируська : [критика] / Н. Кропива. – Рівне : Волин. обереги, 2012. –
116 с.
У книзі автор з точки зору націоналіста дає своє трактування суті
УПЦ–РПЦ МП та висвітлює питання історії та загально-церковні
проблеми.
244. М.Е.R. Мэри Джонс и её Библия / М.Е.R. ; пер. с англ.
С. Николаенко. – Ровно : Живое слово, 2012. – 96 с.
Історія про бідну дівчинку з Уельса, яка босоніж здолала шлях у
двадцять п’ять миль, аби купити Біблію, на придбання якої відкладала
гроші декілька років.
245. Підлужна О. Нарис історії Корнинської громади церкви
християн віри євангельської в Рівненському районі : (1921–1989 рр.) /
О. Підлужна, М. Головерса. – Рівне : М. Дятлик, 2012. – 117 с.
Дослідження присвячене виникненню та розвитку однієї із
найстаріших п’ятидесятницьких церков Волині – Корнинської громади
церкви християн віри Євангельської. Співставлення історичних даних,
архівних документів, спогадів свідків тих часів та їх перенесення на
релігійне полотно Волині, передусім Рівненщини, дало можливість
проаналізувати розвиток п’ятидесятницького руху в Україні двадцятих –
кінця 80-х років ХХ століття.
246. Пинк А. У. Десять заповідей / Артур У. Пинк ; пер. с англ.
А. Вергейчик. – Ровно : Живое слово, 2012. – 64 с.
Книга Артура У. Пінка, пастора і вчителя Біблії, містить детальний
розбір Десяти заповідей.
247. Пламер У. Жизненное благочестие / Уильм С. Пламер ; пер.
с англ. С. и Н. Кузьменко. – Ровно : Живое слово, 2012. – 336 с.
Загальна тема цієї книги – реальність звернення до Бога і плодів, які
слідують за цим. Кожен християнин може перевірити істинність свого
благочестя. Автор показує, наскільки істинним або хибним може бути
серце людини у питаннях релігії.
Для широкого кола читачів.
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248. Райл Д. Ч. Практическая религия / Джон Чарльз Райл ; пер.
с англ. С. Денисюк. – Ровно : Живое слово, 2011. – 416 с.
Це книга про повсякденні обов’язки, хвилювання, небезпеки та
привілеї тих, хто сповідує християнство. Автор проливає світло на те,
яким повинен бути істинний віруючий, що він має робити і на що
очікувати.
Для широкого кола читачів.
249. Ридаут С. Книга Иова : коммент. / С. Ридаут ; пер. с англ.
О. Наделиной. – Ровно : Живое слово, 2012. – 256 с.
У своїх коментарях Семюель Ридаут підкреслює основну ідею
книги Іова: Божії діяння не пов’язані з принципами правосуддя, але
засновуються на Його благодаті, яка дана нам через Посередника між
нами і Богом.
Книга буде корисна всім, хто займається вивченням Святого
Писання.
250. Сиббс Р. Трость надломленная и лен курящийся / Ричард
Сибс ; пер. с англ. Г. Вязовского. – Ровно : Живое слово, 2011. – 112 с.
Основна тема цього видання – реальність звернення до Бога та
духовні плоди як наслідок цього звернення. Автор показує істинність та
хибність людини у питаннях релігії. Книга зможе допомогти кожному
християнину перевірити істинність свого благочестя.
251. Стоколос Н. Драма церкви : до історії скасування ГрекоУніатської Церкви в Російській імперії та викорінення її духовнокультурних надбань : монографія / наук. ред. П. Л. Яроцький. – Рівне
: М. Дятлик, 2011. – 320 с.
У монографії на джерельному матеріалі церковного та світського
походження досліджуються чинники та перебіг основних етапів
скасування Греко-Уніатської Церкви в Російській імперії, а також
викорінення її набутків у сакральній царині до офіційних «возз’єднань»
1839 р. (Правобережна Україна) і 1875 р. (Холмщина і Підляшшя) із
Російською Православною Церквою та впродовж десятиріч після них.
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, а також
усіх тих, хто цікавиться історією релігійно-церковного життя України.
252. Уатсон Т. Все содействует ко благу / Т. Уатсон ; пер. с англ.
С. Николаенко. – Ровно : Живое слово. – 112 с.
Томас Уатсон пояснює, що радісний і сумний досвід слугує благу
народу Божого. Книга дає біблійну відповідь на нагальне питання: чому
погане відбувається з добрими людьми.
253. Хедінг Дж. Від часу до вічності : Книга Об’явлення / Джон
Хедінг ; пер. з рос. П. Наконечного. – Рівне : Живе слово, 2012. – 320 с.
У своїй книзі Джон Хедінг відкриває панораму прийдешніх подій,
якими вони представлені у Слові Божому. Вивчаючи разом із автором
біблійні пророцтва, читач зможе краще уявити загальну картину подій,
описаних у Книзі Об’явлення.
Для всіх, хто хоче глибше пізнати Писання.
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254. Шаправський С. Символіка християнської культури :
навч. посіб. / С. Шаправський. – Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз.
акад.», 2012. – 128 с.
Посібник розкриває основні категорійні поняття, пов’язані з
дослідженням символіки християнської культури. Здійснено спробу
встановити основне смислове наповнення символів та визначити їх
значення у розвитку та становленні світової культури, подано
характеристику символіки різних історичних етапів розвитку людства.
Для викладачів, студентів ВНЗ та усіх, хто цікавиться історією та
традиціями християнської культури.
Див. також №№ 221, 282, 283, 311.

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
255. Дмитрук І. А. Філософія Даосизму і Конфуціанства /
І. А. Дмитрук, Б. О. Стрикалюк. – Рівне : О. Зень, 2012. – 140 с.
Автор книги знайомить з історією та засадами філософії Конфуціанства
і Даосизму, їхніми взаємозв'язками та взаємовпливом, а також з основними
представниками цих філософій. Мета видання – сформувати у читача
уявлення про філософії півторамільярдного піднебесного Китаю.
256. Кралюк П. М. Ян Лятос : ренесансна філософія та наука на
укр. землях / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог : вид-во Нац.
ун-ту «Остроз. акад.», 2011. – 144 с. : іл.
Презентоване видання – перша в українській та зарубіжній науці
монографія, присвячена творчості польсько-литовського вченого Яна
Лятоса (1539–1608 рр.) – найбільш послідовного критика календарної
реформи папи Григорія ХІІІ. Емігрувавши у 1598 році до Острога, Ян
Лятос продовжував роботу над астрономічними, астрологічними та
математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі
Посполитій та далеко за її межами. У монографії висвітлено специфіку
наукових поглядів Яна Лятоса, простежено їхній зв’язок із творчим
доробком інших ренесансних авторів. Як додаток представлено критичне
видання та переклад твору «Прогностикон» (1594 р.).
Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів,
студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками
українського Ренесансу.
257. Шевчук Д. М. Проблеми методології гуманітарного
пізнання у творчості Густава Шпета : [монографія] / Д. М. Шевчук. –
Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – 200 с.
У монографії здійснено дослідження методологічної проблематики в
працях відомого російського філософа початку ХХ століття Густава Шпета.
Розробка принципів гуманітарного пізнання є центральною темою усієї
творчості мислителя й пов’язана з його метафілософськими поглядами,
концепцією історії російської філософії, феноменологією та герменевтикою,
обґрунтуванням принципів етнопсихологічних досліджень.
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258. Щепанський В. Норвезька філософія : наук. нарис /
В. Щепанський. – Рівне : О. Зень, 2012. – 88 с.
В. Щепанський – магістрант Національного університету
«Острозька акдемія» за спеціальністю «Філософія (релігієзнавство)».
Сфера його досліджень: історія християнства та філософська думка
Скандинавії. Автор перекладу давньоісландських саг на українську мову.
Певно вперше в українській науці українському читачеві надається
можливість ознайомитись з пам’ятками норвезької філософської школи та
коротко дізнатися про першого норвезького філософа Нільса Трешоу, про
засновника екологічної філософії Арне Несла, про нігілістичний
екзистенціалізм П. В. Запфе, постмодерну феноменологію Ларса
Свендсена та про популяризатора філософії Ю. Горднера.
Додані переклади оригінальних текстів, які також уперше
презентуються українською, відкривають дивовижний життєвий простір
скандинавської філософської культури, часом глибинно екзистенційної,
часом шокуючою та навіть іронічної.
Див. також №№ 118, 295, 296, 306.

Естетика
259. Залужна А. Є. Морально-естетичні засади життєвого світу
людини : монографія / А. Є. Залужна. – Рівне : НУВГП, 2012. – 238 с.
Монографія присвячена дослідженню моральних та естетичних
параметрів життєвого світу людини як ціннісно-смислового універсуму
культури в екзестенційних модусах «справжність-несправжність»
людського існування. Окреслений морально-естетичний фундамент буття
людини у світі акумулює у своїх глибинах вагомі перспективи вільного
вибору «бути чи не бути собою» у ситуації втрати стійких духовних
орієнтирів сучасного поступу культури.
Для науковців, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться
сучасними філософськими та морально-естетичними проблемами
існування людини.
ПСИХОЛОГІЯ
260. Король Л. Д. Психологія формування національного
характеру (психолінгв. аспект) : навч.-метод. посіб. / Л. Д. Король. –
Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – 228 с.
У посібнику розглядаються теоретико-методологічні засади
дослідження проблеми формування національного характеру в умовах
оволодіння іноземною мовою. Запропоновано концептуальну модель та
авторську програму формування національного характеру студентської
молоді з урахуванням психолінгвістичних особливостей у контексті
реалізації міжкультурного порівняльного підходу.
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261. Петренко О. Б. Ґендерна психологія : практикум : навч.
посіб. / О. Б. Петренко. – Рівне : О. Зень, 2012. – 127 с.
У посібнику представлені методичні розробки практичних занять з
ґендерної психології. Практикум призначений для підготовки студентів
гуманітарних і природничих напрямів у галузі ґендерно-орієнтованих
дисциплін.
Адресовано викладачам вищих навчальних закладів, які читають
курси з ґендерної тематики, дослідникам, аспірантам, студентам.
Див. також №№ 50, 286–288, 304.

Бібліографічні посібники
262. «В усі віки найважча ноша – Слово» : до 70-річчя від дня
народж. Є. І. Шморгуна : біобібліогр. покажч / Рівнен. держ. обл. б-ка,
Рівнен. обл. б-ка для дітей ; уклад.: Л. А. Костильова, З. Б. Мартинюк ;
наук. ред., відп. за вип. В. П. Ярощук ; ред.: Л. Г. Сахнюк, З. М. Тирак. –
Рівне : Волин. обереги, 2010. – 52 с. : фотоіл. – (Серія «Славетні земляки»).
Покажчик присвячений Євгену Шморгуну – відомому дитячому
письменнику, заслуженому журналісту України, голові Рівненської
обласної організації національної Спілки письменників України, лауреату
літературних премій ім. Лесі Українки, Валер’яна Поліщука, Володимира
Кобилянського.
До видання включено бібліографічні описи окремо виданих творів
та збірників Є. Шморгуна, публікацій у збірниках, журналах, газетах та
матеріалів про його життя та діяльність. Вміщено допоміжні покажчики
та фотоілюстрації.
Покажчик
адресований
літературознавцям,
краєзнавцям,
журналістам, викладачам, студентам гуманітарних вузів, всім, хто
цікавиться літературним та суспільним життям краю.
263. Жив на чатах духовного ренесансу : біобібліогр. покажч. пр.
Бориса Ільковича Степанишина / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.:
Л. А. Костильова, Г. М. Люльчук ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.:
З. М. Тирак ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги,
2012. – 56 с. : фотоіл. – (Серія «Славетні земляки»).
До видання включено відомості про основні етапи життя, наукової
та громадської діяльності педагога, літературознавця, громадського діяча
Б. І. Степанишина, низку статей, присвячених відомому землякові,
біобібліографічний покажчик та фотоілюстрації з його особистого архіву.
Матеріал у покажчику згруповано в двох основних розділах:
«Друковані праці Б. І. Степанишина» та «Література про життя, наукову
та громадську діяльність Б. І. Степанишина». До покажчика включено
описи окремо виданих праць, публікацій зі збірників, продовжуваних і
періодичних видань. Видання доповнене допоміжним апаратом.
Розраховано на науковців, викладачів вищих і середніх навчальних
закладів, студентів, бібліотечних працівників.
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264. Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії : наук.-допом.
покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.: Л. А. Степанюк ; наук. ред.:
О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип.:
В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2012. - 132 с. – (Серія
«Славетні земляки»).
Науково-допоміжний покажчик присвячено Георгію Шарпаку
(Georges Charpak) – лауреату Нобелівської премії в галузі ядерної фізики,
члену Академії наук Франції, уродженцю м. Дубровиці Рівненської
області.
До видання включені праці, публікації в збірниках, періодичних
виданнях та Інтернет-ресурси, які висвітлюють сторінки життєвого шляху
Георгія Шарпака. Видання доповнене допоміжним апаратом.
Покажчик стане в нагоді науковцям, історикам, краєзнавцям,
бібліотечним працівникам та всім, хто звертається до вивчення життєвого
та наукового шляху славетного земляка Георгія Шарпака.
265. Книга Рівненщини 2011 : анот. кат. вид. : (з фондів Рівнен.
держ. обл. б-ки). Вип. 9 / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. та ред.:
Л. Г. Сахнюк ; наук. ред.: О. Л. Промська ; відп. за вип.:
В. П. Ярощук. – Рівне : Процюк О. В., 2012. – 99 с. : іл.
Анотований каталог інформує читачів про надходження до фонду
Рівненської державної обласної бібліотеки книг 2011 року, які випущені
на теренах Рівненщини, а також опубліковані протягом року книги
місцевих авторів та видання про край, що вийшли за межами області.
У 9-й випуск включено також нотатки одного з партнерів бібліотеки
– рівненського видавця Зеня Олега Михайловича, у яких він поділився
своїми думками про видавничу діяльність минулого року на Рівненщині.
Видання
адресовано
фахівцям
книговидавничої
справи,
представникам органів державної влади та управління, керівникам
бібліотек, книгарень, бібліографам, науковцям, студентам та всім, хто
цікавиться книжковою продукцією краю.
266.
Меремінський
Артур
Йосипович:
науковець,
природознавець, читач : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка ;
уклад.: Н. О. Нікітіна ; наук. ред.: О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ;
відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : О. Зень, 2012. – 63 с. : фотоіл. –
(Серія «Дослідники Рівненського краю»).
Покажчик присвячений пам’яті відомого на Рівненщині вченого в
галузі ветеринарних наук, викладача, еколога, природолюба Артура
Йосиповича Меремінського.
До посібника включено бібліографічні описи окремо виданих праць
А. Й. Меремінського, публікацій у продовжуваних виданнях, газетах та
журналах. Вміщено статті, спогади, висловлення про нього,
бібліографічні описи статей про його життя та діяльність.
Покажчик адресований науковцям, викладачам, краєзнавцям,
природознавцям та всім, хто любить природу рідного краю та
переймається її збереженням.
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267. Огієвський Анатолій Володимирович : бібліогр. покажч. /
уклад. Є. О. Філіпович ; редкол.: А. В. Крива (голова) [та ін.]. – Рівне :
НУВГП, 2011. – 159 с. : іл. – (Серія «Відомі вчені ун-ту»).
У покажчику подано список праць видатного вченого і педагога
А. В. Огієвського – доктора технічних наук, професора, талановитого
дослідника в галузі гідрології, теоретика, автора низки монографій та
підручників, одного із засновників гідрологічної школи на Україні, його
життєпис та фотографії, віднайдені в архівах та музеях.
Див. також № 316.

Додаток
Видання, що продовжуються
268. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії :
наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту : зб. наук. пр. / Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т ; редкол.: Р. М. Постоловський (голов. ред.) ; наук. ред.
С. С. Троян [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2012. – Вип. 23. – 688 с.
Збірник містить результати наукових пошуків з актуальних проблем
української та всесвітньої історії, висвітлює історико-краєзнавчі питання,
проблеми джерелознавства та історіографії. У кінці збірника подаються
рецензії, анотації та огляди.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів історичних
факультетів, та всіх, хто цікавиться історичною наукою.
269. Актуальні проблеми сучасної філології : мовознавчі студії :
зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ;
редкол.: Г. М. Вокальчук (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2012. –
Вип. 20 (2). – 200 с.
До збірника увійшли статті з актуальних проблем сучасної
української мови, лінгво- й ідіостилістики, неології, компаративістики,
перекладознавства, лінгвістики тексту, міжмовної комунікації, теорії
мовної освіти та культури мови викладачів кафедри української мови
імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного
університету та науковців інших вищих навчальних закладів України,
Росії, Чеської Республіки, Канади
270. Андріївський вісник : історико-богослов. щоріч. журн.
Рівнен. духов. семінарії Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату /
ред. кол.: канд. богослов. наук, ректор РДС, протоієр. Віталій
Лотоцький (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – № 1. –
200 с.
Рівненська духовна семінарія вже мала певний досвід видання
матеріалів богословської тематики, коли постало питання про
необхідність видання історико-богословського щорічника.
Назву щорічного журналу «Андріївський вісник» обрано не
випадково, адже небесним покровителем семінарії у Рівному є Святий
апостол Андрій Первозваний.
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Видання має мету популяризувати духовну школу та науковий
доробок викладачів і студентів Рівненської духовної семінарії, а також
заповнити ту порожнечу, яка в силу багатьох обставин створилася в
українській бословській думці.
У першому номері містяться матеріали науково-практичної
конференції «Київський Патріархат – 20 років побудови Помісної
Православної Церкви в Україні (1992–2012)».
271. Вісник Інституту педагогічної освіти : IV Міжнар. наук.практ. конф. «Еко- і агротуризм : перспективи розв. на регіон. та лок.
рівнях», 29–30 берез. 2012 р. / Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад.
С. Дем’янчука ; редкол.: А. С. Дем’янчук [та ін.]. – Рівне :
Червінко А. В., 2012. – 340 с. – (Серія «Географічна» ; вип. 1 (2012)).
У статтях збірника висвітлені організаційні, економічні та правові
питання розвитку еко- та агротуризму, проблеми і перспективи
функціонування рекреаційно-туристської галузі на регіональному й
локальному рівнях. Розкрито еколого-економічні аспекти раціонального
рекреаційно-туристського природокористування. Наведено приклади
туристських маршрутів, а також досліджено можливості використання
історичної та етнокультурної спадщини і біорізноманіття у еко- і
агротуризмі.
272. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування : зб. наук. пр. : економіка / Нац. ун-т водного
госп-ва та природокористування ; редкол.: В. А. Гурін (голов. ред.)
[та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2011. –
Вип. 2 (54). – 250 с.
Вип. 4 (56). – 286 с.
273. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування : зб. наук. пр. : екон. науки / Нац. ун-т
водного госп-ва та природокористування ; редкол.: В. А. Гурін (голов.
ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2011. –
Вип. 1 (53). – 260 с.
Вип. 3 (55). – 264 с.
У випусках опубліковані наукові статті з економічних наук.
Для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів
навчальних закладів.
274. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування : зб. наук. пр. : с.-г. науки / Нац. ун-т
водного госп-ва та природокористування ; редкол.: В. А. Гурін (голов.
ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2011. –
Вип. 2 (54). – 114 с.
Вип. 3 (55). – 108 с.
У
збірниках
опубліковані
наукові
статті
з
екології,
сільськогосподарських меліорацій, агроґрунтознавства та агрофізики,
раціонального використання природних ресурсів, водних біоресурсів.
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Призначено для наукових працівників, інженерів, аспірантів та
студентів навчальних закладів.
275. Вісник Національного університету водного господарства
та природокористування. : зб. наук. пр. : техн. науки / Нац. ун-т
водного госп-ва та природокористування ; редкол.: В. А. Гурін (голов.
ред.) [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2011. –
Вип. 1 (53). – 240 с.
Вип. 2 (54). – 266 с.
Вип. 3 (55). – 268 с.
У збірниках опубліковані наукові статті з раціонального
використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва,
машинознавства. Призначено для наукових працівників, інженерів,
аспірантів та студентів ВНЗ.
276. Інва.net : інформ. бюл. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; кер.
проект, голов. ред. Р. М. Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2012. –
Вип. 26. – 74 с. : іл.
Черговий випуск бюлетеня для людей з обмеженими можливостями
надасть можливість ознайомитися з порадами психолога, юриста та
лікаря, отримати інформацію служби зайнятості, дізнатися про життя та
творчість людей, які завдяки мужності та наполегливості досягають
успіху. У рубриці «Сторінка лікаря» – отримати інформацію про вроджені
вади серця, бронхіальну астму у дітей, про грип та гострі респіраторновірусні інфекції та як запобігти цих проблем. Читач з цікавістю перегорне
сторінки рубрик «Повір у себе», «Творчість», «Панорама подій», «Спорт»,
«Цікаво знати», «Сторінка для дітей», «Дошка оголошень».
277. Інва.net : інформ. бюл. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; кер.
проекту, голов. ред. Р. М. Щербан. – Рівне : Волин. обереги, 2012. –
Вип. 27. – 60 с.
27-ий
випуск
інформаційного
бюлетеня
присвячений
захворюванням серця. «Духовне значення серця» – так названо роздуми
протоієрея Вадима Петровського, настоятеля храму Преподобного
Агапіта Печерського УПЦ у військовому госпіталі м. Рівне, кандидата
богословських наук.
Про серцеві хвороби розповідає завідуюча кардіологічним
відділенням № 3 Рівненської центральної міської лікарні Матвійчук Алла
Василівна.
Далі у вже відомих читачу рубриках викладений матеріал, який
допоможе людям з обмеженими можливостями у юридичних питаннях,
ознайомить з порадами служби зайнятості тощо. Розміщена також
розповідь провідного бібліотекаря обласної бібліотеки І. Усович
«Аудіоподкасти для незрячих та слабозорих».
278. Лінгвістичні студії молодих дослідників : зб. наук. пр.
учасн. ІІ Міжнар. наук. читань «Лінгв. студії молодих дослідників»,
присвяч. пам’яті проф. К. Ф. Шульжука, м. Рівне, 16–17 лют. 2012 р. /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: Г. М. Вокальчук (голов. ред.) [та
72

ін.]. – Рівне ; Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – Вип.
2. – 176 с.
У працях магістрантів та студентів розглянуто актуальні питання
сучасної української мови, історії української мови, лінгво- й
ідіостилістики, неології, лінгвофольклористики, лінгводидактики,
культури мови.
Для викладачів, аспірантів, студентів-філологів.
279. Наукові записки : [зб. наук. пр.] / Рівнен. обл. краєзн. музей
; редкол.: О. С. Булига (голов. ред.) [та ін.]. – Луцьк : Волин.
старожитності, 2011. – Вип. 9. Ч. 2. – 324 с. : іл., табл.
У науковому збірнику опубліковано матеріали наукових
досліджень, присвячених історії Волинського краю. Ряд статей
проілюстровано фотографіями, таблицями, які опубліковані вперше.
Видання розраховане на докторантів, викладачів, аспірантів,
магістрів, істориків, археологів, культурологів, етнологів, фольклористів,
етнографів, музейних працівників, краєзнавців, а також молодих
дослідників.
280. Наукові записки : до 80-річчя з дня народж. Г. Бухала : [зб.
наук. пр.] / Рівнен. обл. краєзн. музей ; редкол.: О. С. Булига (голов.
ред.) [та ін.]. – Луцьк : Волин. старожитності, 2012. – Вип. 10. –255 с. :
іл.
Виданням цього випуску наукового збірника колектив музею
вшановує світлу пам’ять Гурія Васильовича Бухала – краєзнавця,
дослідника Рівненського краю, музейного працівника, викладача,
громадського діяча. Він залишив по собі значний слід, відкриваючи
маловідомі сторінки минувшини рідної землі. Завдяки його багаторічній
кропіткій праці багато імен визначних постатей – уродженців Волині, тих,
кого доля пов’язала з цим краєм, вийшли із небуття.
До видання увійшли матеріали про Г. Бухала, а також результати
історичних розвідок та досліджень науковців, краєзнавців Рівненщини,
Львівщини, Сумщини, Луцька, Києва, інших міст України та м. Відень
(Австрія).
281. Наукові записки. Сер. «Економіка» : [зб. наук. пр.] / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. –
Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – Вип. 20. – 308 с.
У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань
розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні, фінансів суб’єктів
господарювання, реформування бюджетної та податкової системи
України, сучасних проблем економічної теорії, менеджменту та
маркетингу, теорії і практики обліково-аналітичного забезпечення
суб’єктів господарювання, актуальних питань інформатизації тощо.
Збірник стане у нагоді науковим працівникам, викладачам та
студентам економічних вузів, працівникам фінансово-економічних
установ та підприємницьких структур.
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282. Наукові записки. Сер. «Історичне релігієзнавство» : [зб.
наук. пр.] / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: С. І. Жилюк,
П. М. Кралюк, Баран В. К. [та ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2011. – Вип. 5. – 256 с.
Збірник наукових праць містить результати досліджень з історичного
релігієзнавства, які розкривають проблему значення релігійного чинника в
контексті суспільних і світоглядних трансформацій.
283. Наукові записки. Сер. «Історичне релігієзнавство» :
[зб. наук. пр.] / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: С. І. Жилюк,
П. М. Кралюк, Баран В. К. [та ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2012. – Вип. 7. – 296 с.
Збірник наукових праць містить результати досліджень з історичного
релігієзнавства, які розкривають проблему значення релігійного чинника в
контексті суспільних і світоглядних трансформацій.
284. Наукові записки. Сер. «Культурологія» : [зб. наук. пр.] /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.].
– Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – Вип. 9. – 384 с.
Збірник містить наукові статті, в яких розглядаються різні аспекти
проблеми культурної ідентичності. Звертається увага на сучасні стратегії
ідентичності, проблеми ідентичності в Україні, релігійної та політичної
ідентичності тощо. Матеріали збірника можуть бути використані в
процесі подальших досліджень цих проблем та при вивченні
культурологічних дисциплін.
285. Наукові записки. Сер. «Культурологія» : [зб. наук. пр.] /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.].
– Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – Вип. 10. – 224 с.
Збірник наукових праць присвячено осмисленню актуальних
проблем культурології. Здійснено аналіз теоретичних та історичних
аспектів культури, звернуто увагу на проблеми культурної ідентичності,
основні феномени культури в інформаційну епоху, досліджено питання,
що стосуються українського народознавства та фольклористики.
286. Наукові записки. Сер. «Психологія і педагогіка» : [зб. наук.
пр.] / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.)
[та ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2011. – Вип. 18. –
348 с.
287. Наукові записки. Сер. «Психологія і педагогіка» : [зб. наук.
пр.] / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.)
[та ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2011. – Вип. 19. –
268 с.
288. Наукові записки. Сер. «Психологія і педагогіка» : [зб. наук.
пр.] / Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.)
[та ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – Вип. 20 :
Актуальні проблеми когнітивної психології. – 336 с.
У збірниках висвітлені актуальні проблеми, пошуки і знахідки в
різних сферах теорії і практики психолого-педагогічної науки. Автори –
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науковці, аспіранти, викладачі вищих навчальних закладів України
піднімають широке коло питань загального та спеціального характеру.
Рекомендовано науковцям, викладачам, учителям, методистам,
студентам та всім, хто зацікавлений в освітніх проблемах.
289. Наукові записки. Сер. «Філологічна» : [зб. наук. пр.] / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; уклад.: І. В. Ковальчук [та ін.] ; редкол.:
І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2011. – Вип. 20. – 448 с.
У збірнику містяться статті, присвячені проблемам германського,
романського, слов’янського мовознавства, порівняльного мовознавства та
літературознавства.
Збірник рекомендовано науковцям, викладачам, студентамфілологам та всім, хто цікавиться філологічною наукою.
290. Наукові записки. Сер. «Філологічна» : [зб. наук. пр.] / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; уклад.: В. В. Максимчук, З. В. Столяр ; редкол.:
І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2012. – Вип. 22. – 302 с.
До збірника ввійшли статті учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми культури української мови і
мовлення», присвячені питанням українського мовознавства та
лінгводидактики.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів-філологів.
291. Наукові записки. Сер. «Філологічна» : [зб. наук. пр.] /
Нац. ун-т «Остроз. акад.» ; уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк,
С. В. Новоселецька ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. –
Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – Вип. 23. – 311 с.
У збірнику містяться статті, присвячені когнітивним аспектам
міжкультурного спілкування, а також проблемам професійної іншомовної
підготовки у процесі міжкультурної інтеграції.
Збірник рекомендовано науковцям, викладачам, студентамфілологам і всім, хто цікавиться філологічною наукою.
292. Наукові записки. Сер. «Філологічна» : [зб. наук. пр.] / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк,
С. В. Новоселецька ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. –
Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – Вип. 24. – 314 с.
Збірник містить статті, присвячені проблема лексичної,
фразеологічної та фреймової семантики.
Збірник стане в нагоді науковцям, викладачам, студентамфілологам, всім, хто цікавиться філологічною наукою.
293. Наукові записки. Сер. «Філологічна» : [зб. наук. пр.] / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк,
С. В. Новоселецька ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. –
Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – Вип. 25. – 270 с.
Матеріали збірника присвячені актуальним проблемам сучасного
перекладознавства, стану, перспективам та розвитку канадознавства в
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Україні, інноваційним методам формування іншомовної комунікативної
культури.
294. Наукові записки. Сер. «Філологічна» : [зб. наук. пр.] / Нац.
ун-т «Остроз. акад.» ; уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк,
С. В. Новоселецька ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) [та ін.]. –
Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. –
Вип. 27. – 311 с.
Вип. 29. – 402 с.
Вип. 30. – 312 с.
У збірниках містяться статті, присвячені проблемам сучасного
мовознавства та порівняльного літературознавства, а також методиці
навчання іноземних мов.
Рекомендовано науковцям, викладачам, студентам-філологам та
всім, хто зацікавлений філологічною наукою.
295. Наукові записки. Сер. «Філософія» : [зб. наук. пр.] / Нац. унт «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) ; П. М. Кралюк
(відп. ред.) [та ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012.
– Вип. 10. – 428 с.
296. Наукові записки. Сер. «Філософія» : [зб. наук. пр.] / Нац. унт «Остроз. акад.» ; редкол.: І. Д. Пасічник (голов. ред.) ; П. М. Кралюк
(відп. ред.) [та ін.]. – Острог : вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012.
– Вип. 11. – 452 с.
У збірниках осмислюються актуальні філософські проблеми.
Аналізуються історико-філософські, культурно-філософські та естетичні
аспекти сучасності й минулих культурно-історичних епох. Матеріали
можуть бути використані для подальших досліджень окресленої
проблематики та під час проведення дидактичних занять.
297. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в
закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту
/ Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: С. С. Пальчевський (голов.
ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2011. –
Вип. 1 (44). – 212 с.
Вип. 2 (45). – 214 с.
Збірники містять статті з актуальних проблем дошкільної освіти та
підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів за матеріалами доповідей
міжнародної науково-практичної конференції «Світ дошкілля: психологопедагогічні проблеми дошкільної освіти», проведеної 9–10 грудня 2010 року
Рівненським державним гуманітарним університетом спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, управлінням освіти і науки
Рівненької ОДА, Інститутом психології ім. Л. С. Виготського Російського
державного гуманітарного університету (Москва), факультетом дошкільного
виховання Білоруського державного педагогічного університету ім. Максима
Танка (Мінськ), Бельцьким державним педагогічним університетом ім. Алеко
Руссо (Бельці, Молдова), факультетом дошкільного виховання та освіти
дорослих Дебреценського університету (Гайдубесермень, Угорщина).
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Матеріали можуть бути корисними для науковців, працівників
дошкільних навчальних закладів, викладачів та студентів вищих
педагогічних навчальних закладів.
298. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в
закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту
/ Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: С. С. Пальчевський (голов.
ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2012. – Вип. 3 (46). – 150 с.
Збірник містить статті з актуальних проблем теорії і методики
виховання та навчання дошкільників, учнів і студентів, професійної
орієнтації учнівської молоді, підготовки майбутніх педагогів.
Для науковців, працівників дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладів, викладачів та студентів вищих педагогічних
навчальних закладів.
299. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в
закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту
/ Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: С. С. Пальчевський (голов.
ред.) [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2012. – Вип. 4 (47). – 244 с.
Збірник наукових праць містить статті з актуальних проблем
підготовки педагогічних кадрів для дошкільної освіти за матеріалами
доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні
проблеми підготовки педагогічних кадрів для дошкільної освіти»,
проведеної Рівненським державним гуманітарним університетом спільно з
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Педагогічним
університетом імені комісії народної освіти (Краков, Польща), Інститутом
психології ім. Л. С. Виготського Російського державного гуманітарного
університету (Москва), факультетом дошкільного виховання Білоруського
державного педагогічного університету ім. Максима Танка (Мінськ),
Бельцьким державним педагогічним університетом ім. Алеко Руссо
(Бельці, Молдова), факультетом дошкільного виховання та освіти дорослих
Дебреценського університету (Гайдубесермень, Угорщина), Кременецьким
обласним гуманітарно-педагогічним інститутом ім. Тараса Шевченка.
300. Панорама політологічних студій : наук. вісн. Рівнен. держ.
гуманіт. ун-ту / редкол.: М. М. Гон (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
РДГУ, 2012. – Вип. 8. – 268 с.
У виданні містяться статті, які розміщені за такими розділами:
«Актуальні проблеми та історія міжнародних відносин»; «Політичні
інститути та процеси»; «Етнополітологія та етнодержавознавство»;
«Рецензії».
Збірник адресований всім, хто цікавиться політичною наукою.
301. Проблеми раціонального використання соціальноекономічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фін.
політика та інвестиції : зб. наук. пр. / Спілка економістів України,
Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Ін-т Європ.
інтеграції / уклад. та ред. В. І. Павлов. – Рівне : НУВГП, 2011. – Вип.
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№ 1. – 326 с.
№ 2. – 322 с.
№ 3. – 360 с.
№ 4. – 360 с.
У збірниках висвітлюються результати досліджень проблем
фінансової політики та інвестиційного сприяння процесам сталого
просторового розвитку регіону. Розглядаються теоретичні, методологічні
і практичні аспекти трансформації економіки, інфраструктури соціальної
сфери та раціонального природокористування.
302. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди
: зб. наук. пр. / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ;
ред. Є. М. Бабич [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2012. –
Вип. 23. – 768 с.
Вип. 24. – 576 с.
У збірниках наведені нові результати фундаментальних та
прикладних досліджень в області будівельних матеріалів та технологій
їхнього виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій
зовнішнім впливам, методи їхнього розрахунку. Висвітлені окремі питання
розрахунків та підсилення будівельних конструкцій, будівель і споруд.
Для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій і
виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та
студентів навчальних закладів будівельного напряму.
303. Слов'янський вісник. Сер. «Іст. та політ. науки» : зб. наук.
пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ.
славістич. ун-ту ; редкол.: С. С. Троян (наук. ред.) [та ін.]. – Рівне :
Дизайн-агенція «Кольорова», 2012. –
Вип. 13. – 266 с.
Вип. 14. – 254 с.
У збірниках висвітлюються питання всесвітньої історії, історії та
політики слов'янських країн, міжнародних відносин і політичного життя.
Важлива увага приділена проблемам української історії та політики, що
осмислюються як у контексті розвитку інших слов'янських народів, так і в
загальноцивілізаційному руслі. До збірок включено статті, підготовлені за
матеріалами
ІІ
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Центрально-Східна Європа: двадцять років систем трансформацій і
геополітичних змін» (Рівне, 24 січня 2012 року).
Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться
проблемами всесвітньої та української історії, політології та міжнародних
відносин.
304. Слов'янський вісник : зб. наук. пр. магістрантів та студ. /
Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славістич. ун-ту ; редкол.:
О. В. Тищенко (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне : РІС КСУ, 2011. – Вип. 2. –
178 с.
До збірника увійшли статті, в яких розглядаються актуальні
напрями політичних та інформаційних процесів в сучасному світі, систем
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менеджменту організації, германських та слов’янський мов та перекладу,
психології, культурології та історії.
305. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку :
зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ.
гуманіт. ун-т ; ред. кол. : В. Г. Виткалов (голов. ред.) [та ін.]. – Рівне :
РДГУ, 2011. – Вип. 17 : в 2-х т. Т. 2. – 299 с.
У науковому збірнику містяться статті, які розкривають різні
історичні етапи, аспекти, проблеми та шляхи розвитку української
культури.
306. Філософія. Педагогіка. Суспільство : зб. наук. пр. Рівнен.
держ. гуманіт. ун-ту / ред. кол.: Л. М. Шугаєва (голов. ред.),
І. І. Булига (відп. ред.) [та ін.]. – Рівне : О. Зень, 2012. – Вип. 2. – 399 с.
Автори наукових статей – доктори, кандидати наук, викладачі,
аспіранти ВНЗ Рівного та України – піднімають широкий спектр питань:
філософських, релігійних, соціально- та морально-культурних, освітніх,
історичних тощо.
Збірник розрахований на фахівців гуманітарних і соціальнополітичних наук.
Видання Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
(неопубліковані)
306а. Вулиця 16 липня, або Рівненський «Арбат» : про що
розповідають будинки вулиці : (бібліогр. список л-ри) / Рівнен. держ.
обл. б-ка ; підгот.: Л. М. Стадницька, П. І. Демчук ; ред. З. М. Тирак. –
Рівне, 2012. – 17 с. : іл.
Анотований бібліографічний список містить описи документів, у
яких розповідається про одну з центральних вулиць міста Рівного, з якою
пов’язано багато історичних подій та відомих імен.
Видання буде цікаве широкому колу читачів, особливо тим, хто
цікавиться історією рідного міста.
307. Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини на
2013 рік : реком. покажч. л-ри / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.:
Н. М. Кожан ; ред.: Л. Г. Сахнюк. – Рівне, 2012. – 37 с.
У рекомендаційному покажчику міститься перелік знаменних і
пам’ятних дат Рівненщини на 2013 рік та короткі біографічні довідки і
списки літератури про життя і діяльність найбільш видатних постатей –
ювілярів 2013 року.
308. Новини краєзнавчої літератури : поточ. бібліогр. покажч. /
Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.: П. І. Демчук, Л. А. Степанюк,
Л. М. Каленюк ; ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне, 2012. –
IV кв. 2011 р. – 120 с.
І кв. 2012 р. – 78 с.
ІІ кв. 2012 р. – 93 с.
ІІІ кв. 2012 р. – 90 с.
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Щоквартальний покажчик містить відомості про нові надходження
краєзнавчої тематики (книги, статті з журналів, газет та збірників) у фонд
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.
309. Новини сільськогосподарської літератури : поточ. список
л-ри / Рівнен. держ. обл. б-ка ; склала Р. О. Гірак ; ред. З. М. Тирак. –
Рівне, 2012. –
ІV кв. 2011 р. – 23 с.
І кв. 2012 р. – 32 с.
ІІ кв. 2012 р. – 25 с.
ІІІ кв. 2012 р. – 32 с.
310. Нова література з питань економіки, програмування,
екології : поточ. список / Рівнен. держ. обл. б-ка ; склала
Н. М. Литвиненко ; ред. З. М. Тирак. – Рівне, 2012. –
ІV кв. 2011 р. – 27 с.
І кв. 2012 р. – 29 с.
ІІ кв. 2012 р. – 26 с.
ІІІ кв. 2012 р. – 32 с.
У списках відображені надходження літератури (статті з газет і
журналів та книги) у відділ інформації та документів виробничої
тематики Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.
Література, що вийшла за межами області
(твори місцевих авторів та книги про край)
311. Ідея Помісної Православної Церкви в Україні у ХХ ст.:
історичний, канонічний і богословський аспект : зб. матеріалів
Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю першого та 70-річчю
другого відродження Української Автокефальної Православної
Церкви. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – 264 с.
У доповідях і повідомленнях науковців, богословів, філософів,
істориків і молодих дослідників розглядаються різноманітні аспекти
історії першого та другого відродження Української Автокефальної
Православної Церкви, її впливу на сучасний стан і проблеми утвердження
Помісної Православної Церкви в Україні.
Окремі наукові розвідки присвячено видатним діячам першого та
другого відродження УАПЦ, показано роль церковно-духовних
періодичних видань в дерусифікації церковного життя, висвітлено
проблеми взаємовідносин церкви і держави тощо.
Видання розраховане на істориків, аспірантів, студентів, вірних,
яким небайдужа доля і майбутнє Української Православної Церкви.
312. Ірванець О. В. П’яте перо : публіцистика / О. В. Ірванець. –
Луцьк : Твердиня, 2011. – 196 с.
Олександр Ірванець – український поет, прозаїк, драматург, перекладач, літературний критик. Учасник літературного гурту «Бу-Ба-Бу».
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Автор збірок поезій та книг прози. О. Ірванець добре відомий своєю
манерою письма – гострою, гротескною, часом епатажною.
Це перша книга публіцистики автора. Деякі есе навіяні мандрівками
по Україні, ближньому і далекому зарубіжжю. Про інші можна сказати,
що автор ніби ділиться із співрозмовником своїми враженнями, думками з
приводу та без... Але читач з цікавістю та легкістю прочитає книгу і
обов’язково знайде у ній щось співзвучне своїй душі.
313. Іщук О. Життя і творчість Ніла Хасевича = Ischuk О. Nil
Khasevych – His Life and Art / О. Іщук, І. Марчук ; упоряд.:
Д. Даревич, А. Ладик, І. Марчук ; літ ред.: Н. І. Петрук, Л. Є. Луньо ;
відп. ред. П. Й. Потічний ; авт. вступ. ст. укр. та англ. мовами
Д. Даревич. – Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2011. – 432 с. : іл.
Ця книга написана на раніше недоступних, засекречених матеріалах
Служби безпеки України, розкриває життєвий шлях Ніла Хасевича, його
довготривалу діяльність у підпіллі. Розповідає про учнів митця та про
людей, які йому допомагали. У виданні представлено також творчість Н.
Хасевича мирного і воєнного часу.
314. Мельник В. І. Базальтові трапи Волинського Полісся –
перспективна територія для створення геологічного парку /
В. І. Мельник. – Київ : [б. в.], 2012. – 52 с.
Нова форма охорони природного середовища – створення
геологічних парків – започаткована у 1997 році на геологічному конгресі
в Пекіні. Базальтові стовпи Волинського Полісся – унікальний феномен
природи, надзвичайне рідкісне явище для України, яке викликає
захоплення у найвидатніших вчених-геологів – О. П. Карпинського,
В. І. Вернадського, П. А. Тутковського та у наших сучасників. У представленому виданні розповідається про базальтові стовпи України і
Рівненщини зокрема.
315. Сербін Г. П. Валерій Войтович : художник земних і
космічних світил / Г. П. Сербін. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 96 с. : іл.
Книга знайомить з життєвим і творчим шляхом відомого художника
і письменника Валерія Войтовича. Він є автором понад двох десятків
літературно-художніх творів, монографій, збірників, словників,
посібників, нарисів, альбомів з історії та культури України, її міфології, а
також великої кількості живописних та графічних робіт.
Видання присвячене 60-річчю від дня народження Валерія
Миколайовича Войтовича та 35-річчю його творчої діяльності.
316. Українські метабібліографічні посібники : (кінець ХІХ –
початок ХХІ ст.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. третього ступеня /
авт.-уклад. О. Л. Промська ; наук. ред. В. О. Кононенко; наук.
консультант і авт. вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка. – К. : Нац. парлам.
б-ка України, 2012. – 120 с.
У бібліографічному покажчику відображено покажчики, списки,
огляди бібліографічних посібників, опубліковані в Україні в кінці ХІХ –
на початку ХХІ ст. Покажчик дає можливість ознайомитися зі станом
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бібліографічного забезпечення різних галузей знань та людської
діяльності.
Видання адресоване фахівцям у галузі бібліографії та бібліографознавства, працівникам бібліотек та науково-інформаційних центрів,
науковцям.
317. Фотовернісаж на Покрову 2011 : VI міжнар. салон художн.
фотогр. : [фотоальб.] = Pokrova Photovernissage 2011 : VI International
Salon of Art Photography : [the album of photo] / [авт. проекту
О. Харват ; дизайн альб. О. Харват, І. Попов]. – [Стрий] : Укрпол,
2011. – 184 с.
Вже вшосте в м. Рівному відбувся Міжнародний Салон художньої
фотографії «Фотовернісаж на Покрову». У фотоальбомі представлено
найкращі з представлених на конкурсі світлин, які доводять красу та
неперевершеність фотомистецтва, його пізнавальність, емоційний вплив
на глядача. Висока майстерність та професійність митців, неповторні миті
життя, зафіксовані ними, незвичайний ракурс – вражають та заворожують
глядача, спонукають дивитися на світ іншими очима.
Див. також №№ 279, 280.
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Губанов Д. В. 1
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Балахно Р. 155
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Бенера В. Є. 123
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Бойчук В. 200
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Бордюк В. М. 124
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Виробнича санітарія 92
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Водопостачання та водовідведення 48
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В усі віки найважча ноша – Слово 262
В’яжучі матеріали, бетони і розчини... 49
Гориною вишита доля 212
Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку... 127
Едельвейс : життя вирує 227
Жив на чатах духовного... 263
Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії 264
Зареєстрований ринок праці 2
З історії методичних служб Рівненщини 128
Зареєстрований ринок праці Рівненської області 2
Західне Полісся 10
Ідея Помісної Православної Церкви в Україні у ХХ ст.... 311
Інва.net 276,277
Інноваційні підходи до організації…129
Інноваційні підходи до формування та розвитку...130
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Історія становлення та перспективи розвитку духової музики… 214
Її ім’я навіки у пам’яті 131
Кафедрі хореографії РДГУ 25 років 228
Квасилів 11
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Лінгвістичні студії молодих дослідників 278
Література до знаменних і пам’ятних дат 307
Математика 24
Меремінський Артур Йосипович 265
Микола Лисенко і Рівненщина 217
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Наукові записки. Сер. „Культурологія” 284,285
Наукові записки. Сер. „Психологія і педагогіка” 286,287
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Наукові записки Сер. „Філологічна” 289–294
Наукові записки Сер. „Філософія” 295,296
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Світ прекрасного для малят 142
Святкова Літургія 221
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Транспорт і зв’язок Рівненщини за 2011 рік 3
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*
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Innovative technologies in water management complex 112
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Овід
9,86,139,143,145,152,186,194,206,228,229
Острозька академія
27,115,118,242,254,256,257,260,278,281–296
РДГУ
226,269,297–300,305
РІС КСУ
304
РМАНУМ
24,29
А. Р. Брегін 138
В. Войтович 16
М. Дятлик 12,14,15,120,123,144,156,157,168,170,181,187,188,190,212,218,219,245,251
О. Зень1,5,10,17,28,38,83,88,93,117,122,124,131,132,147,150,151,161,162,179,
192,197,199,204,211,215,216,217,220,222,225,230,255,258,261,266,268,306
В.А. Лапсюк 4,85,121,129,130,134,136,167,189,221
В. С. Мельничук 171
С. Б. Нестеров 153
В. А. Олейник 13,200
О. В. Процюк 265
Р. В. Свинарчук 6,80,81
О. Харват 208–210,227
А. Червінко 42,100,101,142,271
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Неопубліковані видання РОУНБ 306–310
За межами області
Нац. парлам. б-ка України 316
Стрий: Укрпол 317
Луцьк: Волинська обласна друкарня 311
Волинські старожитності 279,280
Твердиня 312,315
Торонто, Львів Літопис УПА 313
Без видавництва 2,3,169,207,314
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ББК 91.11(4Укр-4Рів)
К 532
Наукове видання
Інформаційне видання
Книга Рівненщини 2012 : анот. кат. вид. : (з фондів Рівнен. обл. універс. наук. б-ки) / Рівнен. обл.
універс. наук. б-ка ; уклад. та ред.: Л. Г. Сахнюк ; наук. ред.: О. Л. Промська ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. –
Рівне : Волин. обереги, 2013 – Вип. 10. – 96 с. : іл.
10-й випуск анотованого каталогу „Книга Рівненщини 2012” інформує читачів про щорічні
надходження до фонду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки видань, випущених на
теренах Рівненщини, а також опублікованих протягом року книг місцевих авторів та видань про край, що
вийшли за межами області.
У каталозі містяться бібліографічні описи книг та анотації до них. Окремою кольоровою вставкою
подаються копії частини обкладинок із зазначенням позицій видань у каталозі. На початку розміщена
література про область та райони, її історію, далі – за діленнями таблиць бібліотечно-бібліографічної
класифікації – по галузях знань. Окремими розділами представлені видання, що продовжуються,
неопубліковані видання Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки та книги, які вийшли за
межами області, але стосуються краю чи є творами місцевих авторів. Для зручності користування до
каталогу створений допоміжний апарат: іменний покажчик авторів, редакторів, укладачів; перекладачів,
художників, фотографів; алфавітний покажчик назв творів; покажчик книжкової продукції області.
Включено також книги 2011 року видання, які надійшли до бібліотеки вже після випуску
попереднього каталогу.
Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, представникам органів державної влади та
управління, керівникам бібліотек, книгарень, бібліографам, науковцям, студентам та всім, хто цікавиться
книжковою продукцією краю.
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